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 1 
Memorandumul Consiliului maghiarilor ardeleni către
guvernatorul Miklós Horthy în problema ieşirii din război

Cluj, 9 septembrie 1944

Excelenţă, Domnule Guvernator!

Războiul se apropie de sfârşit. Pe graniţele de est şi de vest ale Germaniei, forţele 
armate aliate sunt pregătite pentru ultimele confruntări. Mai mult decât atât, statele est-
europene, care până acum luptau ca aliate de partea Germaniei împotriva Uniunii 
Sovietice, au capitulat rând pe rând, printre altele şi România, care are în stăpânire 
Ardealul de Sud. Pe graniţele ţării noastre, iar pe alocuri chiar şi în interiorul acestor 
graniţe, înaintează deja trupele ruseşti spre teritoriul Ungariei, aliată a Germaniei. În 
urma lor vine armata română, care în războiul cu germanii a primit permisiunea de la 
puterile aliate să-şi utilizeze armele şi împotriva Ungariei.

În asemenea condiţii, participarea pe mai departe la războiul dintre germani şi aliaţi ar 
putea provoca cu uşurinţă o catastrofă naţională, deoarece poate avea ca rezultat execuţii 
în rândul populaţiei, transformarea ţării într-un câmp de luptă, distrugerea localităţilor, 
pierderea instituţiilor şi a celorlalte bunuri.

Aceste pericole ameninţă Ardealul într-o măsură şi mai mare, aici pierderile prin 
prelungirea războiului presupunând distrugeri teritoriale, omeneşti şi irosirea unor valori 
naţionale nicicând remediabile. Tocmai de aceea, noi, care trăim în acest loc – cel mai 
periclitat dintre toate teritoriile ţării –, urmărim cu deosebită îngrijorare şi aşteptăm ca cei 
din conducerea ţării să găsească la timpul potrivit calea pe care, dacă o urmăm, să putem 
evita catastrofa totală. Credem că problema Ungariei poate fi, în sfârşit, detaşată de 
problema Germaniei. În cel mai scurt timp însă trebuie să se găsească acea modalitate de 
ieşire din război, prin care ne vom putea păstra demnitatea naţională şi vom putea apăra 
neştirbite şi interesele poporului nostru. Oricât de adânc ne-ar mişca eroismul forţelor 
noastre de apărare din acest război, în care am fost de fapt obligaţi să intrăm, totuşi, 
tratativele de armistiţiu şi de pace trebuie numaidecât începute pentru a înlătura pericolul 
ca, până la sfârşitul războiului, teritoriul ţării să fie ocupat de către trupele ostile din 
rândul micilor naţiuni din jur.

La începerea negocierilor, guvernul se poate baza fără teamă pe forţele sociale care în 
timpul războiului au crezut că dreptatea Ungariei va putea fi căutată altfel, dar acest lucru 
nu putea fi pus în practică până acum.

Credem că şi funcţionarea neadecvată a reprezentanţei populare motivează declaraţia 
sinceră înaintată cu încredere Excelenţei Sale, Domnului Guvernator, având totodată şi 
convingerea că prin aceasta servim patria noastră, mai presus de toate pentru noi toţi.

Dr. Sándor Tavaszy, episcop interimar ref.; dr. Imre Sándor, vicar episcopal rom. cat.; 
János Vásárhelyi, episcop ref.; Miklós Józan, episcop unit.; Albert Maksay, director la 
teologie ref.; dr. vitez Alajos Boga, prelat-canonic rom. cat.; Andor Járosi, protopop ev. luth.; 
contele Béla Teleki, preşedintele Asociaţiei Agricole Maghiare din Ardeal şi preşedinte al 
Partidului Ardelean; dr. Imre Mikó şi Sándor Vita, deputaţi în Parlament; dr. Imre Haynal, 
profesor la medicină; Áron Tamási, scriitor; dr. József Venczel, director executiv al Institutului 
Ştiinţific din Ardeal; Lajos Jordáky şi István Nagy, sciitori; László Szabédi scriitor; László 
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Csifó Nagy, secretar episcopal unit.; Géza Nagy, secretarul Uniunii Muzeului Ardelean; 
Jenő Kiss, scriitor.

Erdélyi Múzeum-Egyesület Levéltára [Arhivele Societăţii Muzeului Ardelean], fondul 
György Nagy, Arhiva Demeter, Documentele primăriei, f. n.

 2
Dezbaterea referitoare la reorganizarea administraţiei române
din Transilvania de Nord la şedinţa Consiliului de Miniştri

Bucureşti, 26 septembrie 1944

General C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: „Organizarea administraţiei din 
Transilvania eliberată”.

Dl. S. Mănuilă, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului: Legea a fost prezentată în 
şedinţa de vineri a Consiliului de Miniştri şi cum dl. preşedinte Maniu n-a fost atunci de faţă, 
a rămas ca într-o şedinţă viitoare, în care va fi şi d-sa prezent, să se reia din nou discuţia.

Dl. L. Pătrăşcanu, ministru de stat: Legea s-a discutat, dar nu s-a discutat decât în 
principiu dacă este bine să se înfiinţeze un comisariat al Ardealului eliberat sau nu. Noi 
am fost împotriva acestei măsuri. Dacă vreţi să puneţi chestiunea din nou, putem relua 
discuţia, dar acest principiu a fost respins. Eu am fost pentru respingerea proiectului.

Dl. S. Mănuilă, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului: Domnul Brătianu a fost 
de părere să se menţină acest principiu.

Dl. general C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: A fost şi un raport al Ministerului 
de Interne împotriva legii, iar eu v-am spus că în acelaş sens am primit o hârtie de la 
Marele Stat Major.

Dl. Gr. Niculescu-Buzeşti, ministrul Afacerilor Străine: Când s-a făcut propunerea, toată 
lumea a fost pentru. Atunci, dl. Mănuilă a fost însărcinat să facă un proiect. Cînd a venit 
proiectul în discuţia Consiliului eu n-am fost de faţă, fiindcă eram la M. S. Regele în 
audienţă.

Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul Economiei Naţionale şi al Finanţelor: Proiectul a 
fost studiat şi apoi a venit în discuţia Consiliului, cu amendamentele acestea.

Dl. L. Pătrăşcanu, ministru de stat: Credeţi că este necesar să-l mai discutăm o dată?
Dl. general A. Aldea, ministrul Afacerilor Interne: Dl. Ilie Lazăr a fost numit comisar pe 

lângă armata noastră.
Dl. Iuliu Maniu, ministru de stat: Aceasta este o altă chestiune. Eu am vorbit cu dl. 

ministru de război şi i-am spus: câtă vreme mareşalul Prezan a spus că pe lângă fiecare 
comandament să fie câte un civil care să dea informaţiuni în ceea ce priveşte Ardealul, şi 
cum, la noi, pe lângă fiecare armată, trebuie câte un domn oarecare, care va servi 
comandanţilor respectivi cu lămuriri, cu explicaţii şi mai ales cu anumite precizări, în 
ceea ce priveşte administraţia de acolo. Să nu se întâmple ca într-o comună, socotindu-se 
că este maghiară, să se înceapă să se facă lucruri acolo, ca faţă de unguri.

Dl. general Racoviţă a avut bunătatea să desemneze pentru această însărcinare pe dl. 
Ilie Lazăr. Dar aceasta nu este o chestiune în legătură cu administrarea Ardealului; este o 
chestiune pur militară.

La toate diviziile care au operat în Ardeal pe vremea războiului trecut, au fost numiţi 
aceşti oameni, din partea mareşalului Prezan.
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Am citit stenograma dezbaterilor şedinţei de vineri şi, drept să vă spun, am rămas foarte 
mirat, cum poate o instituţie aşa de necesară, în forma aceasta, să fie dezbătută şi deformată.

Propunerea a fost să se trimită un comisar, care să organizeze în mod interimar 
administraţia de acolo şi viaţa de stat de acolo, ţinând seama de împrejurarea că 
Bucureştiul este departe, comunicaţiile sunt grele, telefoane nu sunt, telegrame nu sunt.

Din experienţa mea din vremea războiului trecut, am văzut ce încurcături ies la iveală, 
dacă nu se iau la faţa locului măsuri repezi şi potrivite mediului de acolo.

V-am supus această idee şi dvs. aţi primit-o cu toţii. Ideea ca atare a fost complet 
acceptată şi e natural să fie acceptată, fiindcă nu se poate altfel.

Din stenogramă însă am văzut că aici s-a dezvoltat o discuţie foarte profundă, dar nu 
mai puţin greşită: anume că se afirmă că aici este vorba de o autonomie, de germenii unei 
acţiuni de separatism, că s-ar vrea să se facă un guvern unilateral, că aici are să fie un 
comisar şi un fel de ministru de externe, care să ţină legătura cu străinătatea – cu un 
cuvânt, lucruri departe de intenţiunea mea.

Se poate întâmpla ca în acel proiect de lege, cu colaborarea unuia şi a altuia, să se fi 
pus atribuţiuni prea mari şi prea importante. Se poate, prin urmare, ca aceste atribuţii să 
fie reduse. Dar ca să se găsească cineva care să spună că un comisar în asemenea 
împrejurări nu este necesar şi că se subsumă la aceasta, o tendinţă de regionalism şi de 
separatism, m-a pus în mare mirare: înseamnă că cel care a analizat proiectul, sau nu l-a 
pătruns, sau a avut ceva idei preconcepute, fiindcă altfel este imposibil să se fi ajuns la 
asemenea concluzii.

Despre ce este vorba aici? Este un comisariat pe care îl înfiinţează guvernul sub 
autoritatea şi îndrumarea guvernului, cu un anumit personal pe care îl numeşte guvernul, 
care personal va fi sub controlul partidelor, din care este constituit guvernul. Deci, orişice 
posibilitate de abuz este exclusă.

Ceea ce este esenţial este că acest comisar poate să ia măsuri la faţa locului.
Dacă vă daţi seama că guvernul va putea desfiinţa acest comisariat printr-un simplu 

jurnal al Consiliului de Miniştri, printr-un ordin ministerial, cum trebuie să-i treacă cuiva 
prin minte că aici este vorba de cine ştie ce lucruri şi de planuri care să taie în sistemul 
unitar al statului.

Am prevăzut că germanii vor dezvolta în Ardeal o mare rezistenţă, deşi am fost 
combătuţi de mulţi generali.

Eu care cunosc împrejurările, prevedeam cu certitudine acest lucru atunci când 
spuneam că ungurii au 18 divizii în rezervă, care sunt ţinute pe Tisa. eu ştiam ce sunt 
aceste divizii şi că cu siguranţă, ele vor lupta în regiunea Cluj cu îndârjire.

Ceea ce am prevăzut s-a şi întâmplat, majoritatea ofiţerilor superiori credeau că Clujul 
nostru va putea fi cucerit în câteva zile.

Am propus acest Comisariat pentru ca să nu ne surprindă intrarea în Cluj nepregătiţi, 
căci acolo sunt 100.000 unguri, cu atâtea instituţii, cu multe ramificaţii ale vieţii de stat, 
cu o complicată structură socială cum nu există în ţară decât la Timişoara.

Nu putem să mergem să ocupăm Clujul numai cu baioneta şi cu aceasta totul s-a 
terminat. Ce faci cu Prefectura, cu Primăria, cu Direcţia Silvică, cu întreg sistemul de 
spitalizare, cu întreg sistemul de şcoli minoritare, cu numeroasele biserici? Clujul, în 
timpul administraţiei româneşti, avea 40.000 români, iar astăzi sunt numai 5.000 români, 
restul până la 100.000 sunt unguri, duşmani ai neamului românesc.

Putem noi să lăsăm ca acest oraş să se bizuie numai pe trupele care merg cu baioneta, 
fără nici un fel de pregătire din punct de vedere administrativ? Este o încercare care,  să 
mă credeţi, nu este bună.

Când am făcut Consiliul Dirigent în Ardeal, totul era pregătit cu privire la preluarea 
oraşului Cluj cu trei luni de zile înainte. Cum? Înainte de hotărârile de la Alba Iulia s-au 
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ţinut alte adunări care au pregătit şi făcut Consiliul Naţional, care era un guvern şi am luat 
toate măsurile necesare pentru a fi stăpâni pe viaţa administrativă locală. Pe urmă, am 
devenit membru în Consiliul Dirigent. Am luat toate măsurile şi fiecare om ştia ce trebuie 
să facă în administraţia noastră. Fiecare ştia cine va fi primar, cine va fi prefect, cine va fi 
căpitanul poliţiei, cine va lua conducerea Universităţii, cine va lua Direcţia Silviculturei, 
etc., pentru ca la momentul oportun întreaga viaţă de stat să fie în mâinile noastre.

Din acest punct de vedere eu susţin că este nevoie de acest comisar. Imediat, după 
intrarea trupelor şi ocuparea regiunii, fiecare trebuie să ştie ce rol trebuie să îndeplinească, 
pentru ca să nu se producă acolo un haos. Altfel nu se poate.

Tot aşa au făcut şi ungurii când au venit în Cluj: până şi gardienii, care stau la colţ de 
stradă, ştiau ce punct anume trebuie să-l ocupe, pentru ca prin această organizare 
prevăzătoare şi solidară să surprindă populaţia care era acolo, să pună stăpânire pe 
întreaga funcţiune naţională din partea aceea a ţării.

Acum merge armata acolo. Vă închipuiţi dv. ce situaţie se crează administraţiei din 
judeţ, când nu este un jandarm, când nu se pot institui imediat autorităţi, de către ai 
noştri. Eu nu vreau să se producă un haos în această regiune foarte importantă pentru 
viaţa noastră naţională. Acest lucru nu e posibil.

Noi nu ştim realmente, nu ştim exact câţi români sunt arestaţi, câţi români au murit, 
câţi români au fost trimişi în Germania, pentru a putea şti pe cine putem utiliza sau nu. 
Noi ştim că domnul Haţieganu, care a fost conducătorul românilor din Ardeal, recunoscut 
de guvernul maghiar, a fost arestat, nu ştim însă dacă mai trăieşte, dacă a fost dus undeva 
sau nu. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu alţi români, conducători, din regiunea aceea, şi de 
aceea am cerut să se înfiinţeze acest Înalt Comisar, care trebuie să ia măsuri la faţa locului, 
care trebuie să vadă care este situaţia acolo, căci numai din apropiere poţi să cunoşti 
situaţia reală şi să iei măsurile dictate de împrejurări.

Aceste măsuri, acest Înalt Comisar, fireşte, le va lua cu aprobarea ministerului 
respectiv. El va lua măsurile trebuitoare dictate de împrejurări.

În această ocupaţie avem două armate: una română şi una rusă, şi nici una din ele nu 
are idee de ce este Clujul, şi celelalte oraşe foarte importante din Ardealul de Nord, nu-şi 
dau seama de ce este Sătmaru, de ce este Oradea, care astăzi este un oraş de 90.000 de 
locuitori şi românii au rămas vreo 5.000.

Nici un domn general nu este ardelean, nici unul nu cunoaşte nimic din partea aceea 
a ţării. Nu ştiu dacă a mai rămas vreun general ardelean, fiindcă a fost o tendinţă de a 
scoate pe ardeleni din armată. Mareşalul Antonescu nu suferea să vadă un ardelean. Acest 
lucru s-a întâmplat cu întreaga noastră armată. Nu ştiu dacă în întreaga noastră armată 
mai sunt doi, trei generali ardeleni. Ştiu că a fost un general de artilerie, care a fost scos 
din armată.

Deci, în armată sunt oameni care nu cunosc situaţiunea regiunii şi de aceea am cerut 
şi cer să se înfiinţeze acest Înalt Comisar. Vreţi ca din Bucureşti să aranjaţi toate chestiunile 
administrative, când nu aveţi telegraf, când nu aveţi telefon, când nu aveţi posibilitate să 
mergeţi pe drum nici măcar cu automobilul? Acest lucru este absolut neserios.

Judec aşa, pentru că am fost în asemenea situaţii. Eu am fost în guvernul provizoriu ca 
ministru de Război şi ministru de Externe, înainte de Alba Iulia, şi în consecinţă a trebuit 
să mă ocup cu amănuntul cu această chestiune. Pe urmă am fost în Consiliul Dirigent şi 
am avut 15 prieteni cu care am lucrat zi şi noapte pentru luarea acestei provincii în 
administraţie.

Am putut face acest lucru pentru că eram la faţa locului şi cunoşteam situaţia.
Credeţi că din Bucureşti puteţi să puneţi oameni pentru organismul de stat al acestei 

provincii? Încercaţi, dar vă înşelaţi. Se va produce, cum s-a produs în judeţele Trei Scaune 
şi Ciuc, acelaşi lucru, unde trei zile n-au fost jandarmi, nici prefecţi, nici primari, şi când 
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a venit Comandamentul Sovietic, a pus prefect şi primar pe nişte maghiari, care şi-au pus 
o bandă roşie la mână şi s-au declarat comunişti. Aşa s-a întâmplat la Covasna, 
administraţia au luat-o comuniştii unguri, s-au pus în fruntea comunei şi au dezarmat pe 
toţi românii şi au lăsat înarmaţi pe toţi ungurii.

Lucrul acesta nu este permis. Trebuie să luăm măsuri din timp.
Trebuie să terminăm odată cu centralismul feroce care a împiedicat dezvoltarea 

firească a acestei ţări, care a împănat provincia cu oameni nepotriviţi pentru administraţie. 
De aceea am pierdut sufleteşte Basarabia şi Bucovina. Le-am pierdut sufleteşte pentru că 
oamenii politici au trimis acolo funcţionari, să le facă anumite servicii, cu absolută 
nesocotire a dreptului local, a spiritului lumii, care au făcut nenumărate abuzuri. Lucrul 
acesta nu se mai poate.

Să nu credeţi dv. că guvernul român va merge în viitor aşa cum a mers în trecut, 
pentru că acum sunt alte curente, lumea s-a deşteptat, este mai pretenţioasă.

Românii din Ardeal, vorbesc de românii băştinaşi de acolo, n-au fost îngrijiţi, au ieşit 
mai săraci decât au fost în momentul când s-a făcut România Mare.

În oraşul meu, pot să vă mărturisesc, au fost mulţi intelectuali, care au avut şi o forţă 
materială importantă şi după ce s-a făcut România Mare au rămas foarte puţini şi aceştia 
fără forţă materială. Acest lucru se datoreşte faptului că administraţia noastră nu s-a 
îngrijit de interesele economice ale românilor. Au venit fraţii din Regat, care au năpădit 
această regiune şi care au nesocotit interesele locale.

În Oradea primul prefect a fost un ofiţer din Regat. Aceasta nu se mai poate.
Proiectul acesta de înfiinţarea unui Comisariat în Ardeal n-are intenţiunea vreunui 

regionalism. Nu se mai poate însă lucra pe centralism în această organizare de stat 
democratică şi prevăzătoare, ci pe baza intereselor îndreptăţite locale ale celor care se 
găsesc în diferite părţi ale ţării.

Noi aici să legiferăm pentru provincii, cu legislaţii şi nu ştiu ce îndreptări, care ar 
putea atinge unitatea statului? Ori nimeni nu este mai mult însufleţit pentru unitatea 
statului decât noi, care suntem fanatici până la orbire. Dovada este – să nu pierdeţi din 
vedere acest lucru – că, cu toate că populaţia din Transilvania, Basarabia şi Bucovina a 
fost profund nemulţumită cu tratamentul ordonat din Bucureşti, a simţit până la os 
nedreptăţile care i s-au făcut, totuşi nici în Ardeal, nici în Basarabia, nici în Bucovina n-a 
fost nici cea mai mică fisură în unitatea neamului românesc; nicăieri nu s-a accentuat cea 
mai mică tendinţă de separatism.

Aţi văzut ce s-a petrecut în Cehoslovacia şi în Iugoslavia: s-au separat toate provinciile. 
Dar credeţi că dacă nu s-a întâmplat aşa ceva şi la noi, este meritul Bucureştiului şi al 
celor din Bucureşti? Nu, este meritul acestora din provincii, care sunt până la sfârşit 
fanatici pentru unitatea naţională.

În viitor, va trebui însă să ţinem seama de necesităţile reale ale acestei populaţii, nu 
întemeindu-ne pe altruismul, pe care îl are fiecare român, de a menţine unitatea statului, 
ci şi prin satisfacerea necesităţilor economice şi politice ale fiecărei regiuni.

Aceasta numai cu privire la notele stenografice, unde văd că tot mereu se vorbeşte de 
separatism, de exclusivism şi de tendinţă de separare, ceea ce nu se întâlneşte mai ales în 
acest proiect de lege.

Mă rog, noi am avut Consiliul Dirigent, ales de Adunarea Naţională din Alba Iulia. Am 
fost constituiţi acolo 15 oameni, care am luat în mână soarta Ardealului.

S-a ales un mare sfat de 120 oameni, care a ţinut şedinţe ca un parlament. Şi eu, 
preşedintele Consiliului Dirigent, am fost acela care cu aplauzele acelei adunări, acelui 
Mare Sfat Naţional şi cu aprobarea Consiliului Dirigent, am spus că noi desfiinţăm 
Consiliul Dirigent, desfiinţăm Marele Sfat şi punem capăt acestei organizaţiuni provinciale 
şi am declarat că, sub nici un motiv, cu nici un pretext, nu pot fi chemaţi la vreo consfătuire 
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sau vreo adunare membrii Marelui Sfat, tocmai din grija ca, sub presiunea nevoilor, să nu 
se constituie un corp autonom, cum a fost acela care a fost constituit, cu decret regal de 
aici, în Ardeal şi Banat.

A fost o prevedere superfluă, pentru că nu s-a mai constituit. Este adevărat că noi am 
susţinut interesele provinciale, care sunt acelea ca poporul să fie administrat de oamenii 
săi şi ca să fie interesele lor îngrijite, pentru că aceasta este datoria unei guvernări.

Nu s-a făcut aşa. Aţi văzut ce s-a petrecut în Basarabia şi în Bucovina. În Ardeal şi în 
Banat nu s-a petrecut absolut nimic. Acum, vă rog, s-a întâmplat în Basarabia un lucru 
foarte trist, care a avut o urmare foarte grea.

Guvernările anterioare dictatoriale au aruncat în Basarabia şi în Bucovina clientela lor 
politică. Au pus jandarmi, administratori, prefecţi, pretori şi primari, oameni de ai lor. Ce 
era mai rău aici, s-a trimis în Basarabia şi în Bucovina, fiindcă era acolo, ca un fel de exil, 
ca în Siberia. Nu se purta bine cineva, era trimis în Basarabia; intra un inspector 
administrativ într-o cameră şi vedea pe cineva care nu-i plăcea, îl trimitea în Basarabia. 
S-a trimis şi în Ardeal, dar acolo a fost mai greu, fiindcă lumea era mai conştientă.

Când au venit ruşii, aceştia au ieşit, iar când am venit din nou, noi am trimis iarăşi 
aceleaşi elemente care au fost păcătoase într-un număr nemaipomenit. Eu am văzut 
modul inuman cum aceşti funcţionari au tratat populaţia.

Eu am ţinut zeci şi sute de discursuri parlamentare şi am ţinut şi adunări în public, 
dar eu niciodată despre aceste lucruri n-am vorbit. Am vorbit de multe alte lucruri. Pentru 
ce? Pentru că nu vream să descopăr greşelile care se fac şi nu vream să dau arme în mâna 
adversarilor noştri, în contra noastră. Dar dacă am făcut-o, am făcut-o conştient. Într-
adevăr, în parlamentul de la Budapesta, s-au citat criticile care s-au făcut în contra 
guvernului de la Bucureşti, dar niciodată nu s-a putut cita şi nimeni nu s-a putut provoca 
la vreun cuvânt al meu.

Dar când este vorba să facem o Românie nouă, o democraţie nouă, politică, socială şi 
dreptate, atunci trebuie să spun că nu mai merge să fie guvernate provinciile cum au fost 
guvernate.

Mai întâi, nu este vorba să mai fie administrat Ardealul cu oameni care, la primul 
moment, au fugit de acolo şi care au lăsat acolo cea mai proastă amintire.

Dacă veţi trimite dvs. acolo poliţia, jandarmii, pe cei care au venit din Ardeal, atunci 
vă spun: dvs. veţi avea o decepţie foarte tristă, iar reacţiunea va fi foarte gravă.

Trebuiesc să fie trimişi acolo oameni care cunosc provincia, lumea, obiceiurile, oameni 
care sunt cunoscuţi ca oameni de treabă, fie de acolo, fie de aici.

Sunt foarte mulţi funcţionari care au fost trimişi din Regat şi care s-au dovedit de 
treabă. Dar, vedeţi dvs., când am fost preşedintele Consiliului Dirigent am adus sute şi 
sute de funcţionari din vechiul Regat, dar cum? Am examinat pe fiecare om; am trimis 
oameni la faţa locului să facă rapoarte de ce purtare are, ce pregătire are, şi ce avere are 
fiecare, pentru că trebuiau să vie oameni care nu numai să facă scheletul organismului de 
stat, ci să-şi apropie sufleteşte provincia de ei.

De aceea, am crezut că este bine să fie un comisar, care să mânuiască lucrurile cum 
trebuie şi să aibe în oficiile lui oameni potriviţi, fireşte cu aprobarea domnilor miniştri şi 
fireşte cu menţiunea că toate acestea pot fi schimbate: când cineva a făcut ceva rău, el 
este schimbat, aşa cum crede ministrul respectiv.

Tendinţele acestea, care se oglindesc din conversaţiile care au fost aici, sunt departe 
de mine. Noi vrem binele acestei ţări; vrem să se închege sufleteşte această naţiune. Cred 
că, în acest scop, trebuie să se procedeze repede, ca să nu pună mâna elemente nepotrivite 
pe mecanismul vieţii de stat, iar revenirea României acolo să facă impresie bună; este 
neapărat necesar acest lucru.
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Aţi venit cu un raport iscălit de cutare sau cutare domn, care mai adaugă ceva, care 
n-are importanţă aşa de mare.

De aceea, cred, domnilor, că trebuie să menţinem această idee şi să luăm această 
măsură. Numiţi pe cine trebuie şi dacă în proiectul de lege sunt prevăzute prea multe 
puteri, care vă jenează, vă rog să tăiaţi din ele.

Iată de pildă cum este prezentată chestiunea care interesează pe dl. ministru de 
Externe. Văd din stenogramă că aceasta se explică aşa: că va fi o reprezentanţă externă 
separată şi că Ardealul va avea un ministru separat. Cine poate să gândească aşa?

Ministrul de Externe, dacă vrea, trimite acolo un domn, care este obişnuit cu protocolul 
şi care poate să primească pe oaspeţii străini.

Chestiunea aceasta este o mare chestiune internaţională. După ce vom pune mâna pe 
Cluj, peste două săptămâni, comisii peste comisii şi oaspeţi peste oaspeţi vor veni acolo, 
ca să vadă ce este; cum au lăsat ungurii Clujul; ce fac românii acolo, şi fireşte că trebuie 
să fie acolo oameni care să ştie să stea de vorbă cu ei, să le dea informaţii şi să le explice, 
oameni care să le cunoască limba.

Ori, pe noi ungurii ne-au ţinut timp de 20 de ani de n-am ieşit din Ardeal. Mă oprea 
ministrul de Externe să plec din Transilvania; nu-mi dădea paşaport. Când veneam la 
Bucureşti, plecam sau cu paşaport fals, sau veneam pe jos. Tot ce puteam face era să 
mergem numai în Austria.

De aceea, societatea românească de acolo nu este aşa de bine înarmată ca societatea 
dvs. Ne trebuie un om care să priceapă lucrurile diplomatice, un om care să se înţeleagă 
cu oaspeţii, care să le ştie obiceiurile.

Şi când vrem să facem ceva bun, suntem învinuiţi că vrem să facem un Minister de 
Externe în Ardeal.

De aceea, vă rog, domnilor, nu ezitaţi la numirea unui comisar cât se poate de repede.
Dacă credeţi că ceva trebuie schimbat, schimbaţi, de acord cu dl. ministru de Interne, 

dar nu cu directori, pentru că aceştia vă seduc şi vă fac rapoarte care apără interesele lor 
de breaslă.

Dl. general C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: În discuţia care a fost aici nici nu s-a 
pus chestiunea de regionalism.

Dl. Iuliu Maniu, ministru de stat: Este în stenogramă.
Dl. general C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: Noi am pornit de la alt punct de 

vedere: dacă în 1918 şi 1919 au fost atâtea de făcut, a fost din pricină că înainte fusese o 
altă organizaţie de stat. Acum însă, a fost numai o întrerupere de administraţie a noastră. 
Acum intrăm în aceeaşi administraţie şi nu mai este nevoie să luăm măsuri prea 
importante. Judeţele rămân aceleaşi, plăşile rămân aceleaşi.

Care ar fi greutatea, ca fiecare minister să-şi trimită organele lui, ca şi cum am trimite 
organele noastre acum în Moldova sau în altă parte, de unde am lipsit.

Dar chiar omul care ar fi numit în acest post de comisar, ar trebui să ceară ajutoare de 
la ministere. El are nevoie de personal administrativ, de jandarmi, de poliţişti. De aceea, 
am plecat noi de la acest punct de vedere. Nu este vorba de ceva nou, ci de o întrerupere 
de 3–4 ani în mersul administraţiei noastre.

Dl. Iuliu Maniu, ministru de stat: Domnule preşedinte, ungurii nu lucrează aşa cum 
lucrăm noi. Ei au avut absolut toată armătura administrativă gata, pentru Ardealul cedat.

Dl. general C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: Eu vin cu o altă propunere: de ce nu 
discutaţi dvs. aceste proiecte în comitetul dvs., ca să veniţi cu ele gata aici iar noi să le 
acceptăm? Acum, din nou, şi dl. Pătrăşcanu şi dl. Niculescu Buzeşti sunt gata să răspundă 
la cele afirmate de dl. Maniu.

Dr. Gr. Niculescu-Buzeşti, ministrul Afacerilor Străine: Am cerut cuvântul, pentru că 
vreau să vă spun că eu nu am participat la discuţiunile care au avut loc în Consiliul de 
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Miniştri cu privire la acest proiect de lege, pentru că n-am putut să iau parte la acea 
şedinţă a Consiliului de Miniştri.

Eu sunt de acord cu acest proiect de lege, prin care se înfiinţează un Comisariat pentru 
Ardeal, pentru toate consideraţiunile expuse de domnul Iuliu Maniu. Dacă acest proiect 
de lege are unele dispoziţiuni excesive, ele pot fi revizuite, dispoziţiunile mai groase pot 
fi atenuate. Dacă credeţi că sunt prea mari atribuţiunile comisarului, atunci puteţi să le 
modificaţi.

În ceea ce priveşte delegatul ministerului de Externe, el nu poate să aibă altă atribuţiune 
decât aceea de a facilita contactul cu gazetarii străini, cu comisiile de anchetă, etc. Aşa 
încât, acesta este punctul meu de vedere asupra acestui proiect de lege. Am ţinut să fac 
această declaraţiune, pentru că la Consiliul în care s-a discutat principiile acestui proiect 
nu am luat parte.

Din cele discutate reiese că atunci s-a acceptat ideea înfiinţării unui Comisariat pentru 
Ardeal. Pentru că n-am avut ocazia să spun cuvântul atunci, am profitat de această 
discuţiune, pentru a-mi expune punctul meu de vedere acum.

Dl. general A. Aldea, ministrul Afacerilor Interne: Eu sunt singurul care am fost contra 
înfiinţării unui Comisariat în Ardeal. Eu am curajul răspunderii faptelor şi vorbelor mele. 
Am pornit de la art. 19 din Armistiţiu, care are următorul text: „Guvernele Aliate socotesc 
arbitrajul de la Viena, privitor la Transilvania, ca nul şi neavenit şi doresc să vadă 
Transilvania sau cea mai mare a acestui teritoriu restituit, cu condiţia de a fi confirmat la 
Tratatul de Pace”.

De aici reiese că Transilvania poate să fie restituită în întregime şi se întrevede că 
ungurii ar putea să înceapă şi ei negocieri asupra unei părţi din acest teritoriu.

M-am opus la înfiinţarea unui comisariat pentru a nu da un caracter distinct administraţiei 
din acest teritoriu, considerând că totul a fost numai o întrerupere de câţiva ani şi că 
administraţia românească reintră imediat în funcţiune ca o continuitate a firului istoric 
întrerupt vremelnic, aceasta şi pentru consideraţiunea că nu aş vrea să se dea un caracter 
independent de la început. S-a vânturat ideea prin presă şi mi-a parvenit informaţiunea că 
s-ar urmări în Transilvania o administraţie separată, dar nu m-am gândit nici un moment că 
s-ar putea realiza într-un interes personal acest separatism al unei provincii.

M-am opus şi din alte considerente: graniţa noastră cu Ungaria a trecut prin mijlocul 
unor judeţe, despărţindu-le în două, şi ar fi o parte a acestor judeţe sub autoritatea 
comisarului înalt şi cealaltă jumătate, care se găseşte în partea de Sud a Ardealului, să fie 
administrată aşa cum ştim că sunt administrate.

Eu n-am fost contra acestui proiect, însă am susţinut că aceste însărcinări, care sunt 
date comisarului, sunt prea mari şi că ele trebuie să fie mai modeste, să se reducă numai 
la instalarea administraţiei: a prefectului, a primarului, a funcţionarilor mari şi mici, a 
funcţionarilor care n-au nici un fel de influenţă politică. În ceea ce priveşte celelalte 
departamente, cum ar fi: Departamentul Instrucţiunilor Publice şi al Cultelor, etc., ele să 
trimită câte un delegat la faţa locului, pentru rezolvarea chestiunilor în legătură cu 
departamentul respectiv.

Acest Înalt Comisar să nu facă altceva decât instalarea autorităţilor, să dea indicaţii 
privind modul cum trebuie să se procedeze, atât şi nimic mai mult. Asupra acestei 
chestiuni sunt absolut de acord, aşa după cum am scris şi în memoriul pe care l-am 
prezentat. Partidele politice au făcut un proiect de lege, însă oricât, răspunderea rămâne a 
administraţiei.

Dl. L. Pătrăşcanu, ministru de stat: Consiliul de Miniştri a hotărât asupra acestui 
proiect de lege, sunt însă unele obiecţiuni de făcut cu privire la el.

Dl. general C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: Rămâne ca dv., şefii de partide, să 
vă puneţi de acord.
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Dl. C. Titel Petrescu, ministru de stat: În principiu, am căzut de acord.
Dl. vice-amiral I. Georgescu, subsecretar de stat al marinei: Hotărârea rămâne, este un 

principiu câştigat, admis de Consiliul de Miniştri, trebuiesc discutate numai modalităţile 
de detaliu.

Dl. general C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: Vă rog să vă puneţi de acord, şi să 
prezentaţi Consiliului proiectul de decret-lege.

Dl. Iuliu Maniu, ministru de stat: Comisarul n-are numai îndatorirea de a instala 
anumiţi funcţionari, dar de a-i şi controla. Dv. sunteţi prea depărtaţi, n-aveţi posibilităţi 
de a intra în contact cu autorităţile locale de acolo. Acolo este o situaţiune încurcată, o 
structură socială cu totul alta decât în celelalte regiuni.

Dl. general A. Aldea, ministrul Afacerilor Interne: Sunt acolo trei inspectori generali, 
care au plecat în această regiune, care au tocmai această atribuţiune, de a supraveghea 
modul de funcţionare a aparatului de stat, a autorităţilor locale ce au fost instituite acolo.

Dl. general C. Sănătescu, preşedintele Consiliului: Rămâne ca această chestiune s-o 
tranşaţi dv. şi să prezentaţi proiectul de lege Consiliului de Miniştri într-una din şedinţele 
viitoare.

 3
Adresa Conducătorilor Comisiei Aliate (Sovietice) de Control din România, 
general-colonel Vasili I. Vinogradov şi Vasiliev, şeful Satului Major, trimisă 
primului ministru Sănătescu, despre încercarea de a ocupa Universitatea 
Maghiară din Cluj

Bucureşti, 24 octombrie 1944

Comisia Aliată de Control din România
24 octombrie 1944
Nr……..
Bucureşti
Domnului Prim Ministru Sănătescu
Domnule Prim Ministru,
Vă fac cunoscut că la Cluj (Transilvania) au sosit funcţionarii Universităţii române: dl. 

profesor Ionescu Tătaru, dl. Procopovici Moravira, dl. director al bibliotecii Muşlea, 
secretarul g-ral al Universităţii Votăşescu, comisarul politic din Armata a 4-a română Ilie 
Lazăr.

Toate persoanele specificate s-au prezentat la Universitate şi au provocat un scandal, 
alungând din Universitate învăţaţii şi profesorii unguri, rupând pretutindeni inscripţiile 
ungureşti, cartoanele cu caracter didactic, etc.

La data de 16 octombrie 1944, au pătruns forţat în Universitate un grup de soldaţi 
români precum şi persoane civile, sosiţi din Sibiu, şi sub conducerea şefului Siguranţei, 
Leontin Pop, au provocat la Universitate o manifestaţie cu lozinca „afară cu ungurii din 
Universitate”.

Cei sosiţi au chemat pe directorul Universităţii, Miscolţi-Dej, şi i-au propus să predea 
Universitatea, ameninţând totodată: „dacă nu pleci o să ne socotim cu tine”.

Comisarul politic Ilie Lazăr ameninţă: „când va pleca din Cluj Armata Roşie o să mă 
socotesc eu cu toţi”.
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Faţă de cele de mai sus, cer să se oprească de îndată astfel de fărădelegi şi previn că noi 
nu vom tolera dezordini în Transilvania.

Locţiitorul Preşedintelui C.A.C. din România
General Locot. (ss.) Vinogradov
Şef de Stat Major al C.A.C.
General Major din Gardă (ss.) Vasiliev

 4
Raportul nr. 3/944, al lui L. Fodor, comandantul Poliţiei din Oradea, despre 
expulzarea lui din Oradea

Arad, 4 noiembrie 1944 (?)

Raportul Nr. 3/944 al Chesturii Poliţiei Municipiului Oradea
Domnule Director General,
Am onoarea a vă raporta următoarele:
1) În ziua de 31 octombrie a.c. pe la orele 11, am fost invitat la Comandamentul Aliat 

Rus, unde se mai aflau dl. loc. col. Rusu Gh., Comandantul Legiunii de Jandarmi Bihor, 
loc. col. Albu, comandantul Cercului de Recrutare Bihor, şi dirigintele Poştei Române.

Aci, fiind chemaţi în faţa comandantului rus, dl. general Cernicov, acesta ne-a pus în 
vedere ca în termen de 24 ore să părăsim oraşul şi să trecem peste graniţa din 1940, 
întrucât în baza ordinului telegrafic primit de d-sa din Moscova, cu Nr. 1037/3373 din 30 
octombrie 1944, pe teritoriul Transilvaniei de Nord nu se admite administraţia 
românească.

Acest ordin de evacuare ne-a fost dat şi în scris, ordin pe care cu onoare îl anexez în 
original prezentului raport.

După primirea acestui ordin, am luat măsuri pentru evacuarea personalului, cu 
începere de la orele 23, în noaptea zilei de marţi spre miercuri 31 octombrie – 1 noiembrie 
1944, cu trenuri de marfă, subsemnatul plecând cu ultimul eşalon, în dimineaţa zilei de 1 
noiembrie a.c., ajungând la Arad, în ziua de 4 noiembrie dimineaţa.

Personalul l-am pus la dispoziţia Chesturii Arad pentru a preda serviciul.
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune ca personalul să fie alimentat de la popota 

Chesturii Arad.
2) Populaţia românească din Oradea, aflând de plecarea noastră, a rămas într-o panică 

de nedescris, aceasta deoarece nu ştie care va fi soarta ei. Foarte mulţi români s-au refugiat 
împreună cu noi sau cu alte trenuri de marfă la Arad sau mai departe, în interiorul ţării.

3) Situaţia în Oradea se prezintă după cum urmează:
Primar al municipiului este un oarecare Cziki Iuliu, profesor de desen, originar din 

Budapesta, [a] fost mult timp în U.R.S.S.
Administraţia continuă a fi maghiară. Ordonanţele care se dau, se scriu în limba 

maghiară şi română.
Majoritatea membrilor din Poliţia civilă, despre care se tratează în raportul nostru nr. 

1, sunt elemente din garda Sallasy şi oameni certaţi cu justiţia, binecunoscuţi de noi încă 
de pe timpul când funcţionam la Oradea. Aceşti oameni se erijează în a fi cei mai devotaţi 
membri ai partidului comunist.

Vechii şi cunoscuţii comunişti din Oradea, de altfel foarte puţini la număr, sunt în 
permanent conflict cu aceşti unguri deoarece membrii Poliţiei civile militează pentru 
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formarea unei Republici Sovietice Maghiare, în timp ce elementele vechi comuniste 
militează pentru ajungerea scopului lor, în cadrul României Mari.

Elementele vechi din partid au trimis în acest scop o delegaţie, condusă de numitul 
Gyarmathy Nicolae, la Bucureşti, pentru a lua contact cu conducerea centrală a Partidului 
Comunist, a expus situaţia din Oradea şi a cerut ordine de urmare.

Raportând cele de mai sus, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune a se interveni 
locului, în drept, ca atunci când ni se va da ordin de înapoiere la Oradea, să plece toate 
autorităţile româneşti (Garnizoana, Legiunea de Jandarmi, Prefectura, Primăria, Poşta, 
Cercul de Recrutare, etc.) în bloc pentru a nu fi expuşi la eventuale neplăceri.

Chestor, (ss.) L. Fodor

 5
Două adrese din partea lui Ionel Pop, comisarul Ardealului de Nord, trimise 
primului ministru, Constantin Sănătescu, despre internarea maghiarilor din 
Transilvania de Nord, precum şi despre încercarea
de-a prelua Universitatea Maghiară din Cluj

Bucureşti, 4 noiembrie 1944

A
România
Comisariatul pentru Administrarea Regiunilor Eliberate ale Transilvaniei
Confidenţial N Nr. 236/Cab.
Cluj, la 4 noiembrie 1944

Domnule Preşedinte,
Cu ocaziunea inspecţiei pe care am făcut-o în zilele de 26–31 octombrie în judeţele 

Trei-Scaune, Ciuc, Odorhei şi Mureş – inspecţie asupra rezultatului căreia îmi voi lua 
libertatea a vă prezenta un referat detailat – am constatat şi următoarea situaţie:

Ungaria a înfiinţat în judeţele amintite mai sus „regimente secuieşti de graniţă”, 
încorporând în ele exclusiv unguri – secui din judeţele arătate. Aceste formaţiuni militare 
au luat parte la luptele împotriva armatelor române şi sovietice, înglobate fiind în armata 
regulată ungară din care făceau parte.

Îndepărtându-se frontul, sosesc în satele lor de origine, în număr considerabil, oameni 
care au făcut parte din armata maghiară şi care efectiv au luptat contra armatelor româno-
sovietice. Toţi încearcă justificarea, că ei au dezertat din armata maghiară, s-au întors la 
vetrele lor fiindcă nu mai voiau să lupte în acea armată.

Conducătorii unguri localnici, democraţi, cu care am avut întrevederi, s-au întrepus 
stăruitor în favorul acestor „dezertori”, cerând să nu fie internaţi şi nici să nu se ia vreo 
măsură împotriva lor. Aduceau aceeaşi argumentaţie pe care am amintit-o mai sus. În 
aceeaşi vreme dădeau să se înţeleagă că vor considera un act de persecuţiei a minorităţii 
maghiare măsurile de internare etc. ce s-ar lua împotriva amintitelor persoane. Apoi 
arătau că e nevoie de braţele de muncă pentru muncile agricole, etc.

Autorităţile române (Jandarmeria, Poliţia) fac conscrierea acestor elemente, dar nu se 
procedează unitar referitor la regimul ce urmează a li se aplica. În unele judeţe ei sunt 
trimişi la muncă obligatorie, la refacerea liniilor C.F.R., fiind trataţi egal cu ceilalţi 
muncitori; în altele (de ex. Mureş) au început să fie internaţi.
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Voiesc să menţionez că numărul celor ce se întorc în acest fel în teritoriul român creşte 
din zi în zi; mulţi sosesc cu arme şi le depun; se bănuieşte că mulţi îşi ascund armele.

În această situaţie este necesar să se ia o hotărâre cu privire la regimul care urmează să 
se aplice acestor persoane, dacă ele intră în prevederile art. 2 al Convenţiei de Armistiţiu, 
dacă trebuiesc internate, sau urmează să fie lăsate libere, sau oarecare supraveghere la 
domiciliul lor.

Considerând urgenţa şi importanţa acestei chestiuni, vă rog respectuos a decide şi a 
mă încunoştinţa de hotărârea luată pentru a putea, la rândul meu, să iau dispoziţiuni în 
consecinţă.

Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Înalt Comisar (ss.) dr. Ionel Pop
Domniei Sale,
Domnului General de Corp de Armată Adjutant Constantin Sănătescu
Preşedintele Consiliului de Miniştri

B
România
Comisariatul pentru Administrarea Regiunilor Eliberate ale Transilvaniei
Confidenţial N Nr. 246/Cab.
N Cluj, la 4 noiembrie 1944
Domnule Preşedinte,
În posesiunea adresei nr. 761 – Cabinet din 25 octombrie 1944, referitoare la adresa 

Comisiunei Aliate de Control din România, din 24 octombrie 1944 (fără număr), semnat 
de domnul general locot. Vinogradov, locţiitorul preşedintelui C.A.C. din România – am 
onoarea a vă duce la cunoştinţa dvs. următoarele:

Adresa domnului general locot. Vinogradov nu poate avea la temelie decât 
informaţiunile de rea credinţă, pe care anumite cercuri ale ungurilor din Ardeal, în mod 
sistematic, le dau comandamentelor sovietice, în scopul de a provoca disensiuni între 
aceste comandamente şi autorităţile române, şi a prezenta pe ungurii din Ardealul 
recucerit ca victime ale unui pretins sistem de teroare introdus de români. Acele cercuri 
ungureşti urmăresc prin aceasta să se menţină pe cât posibil în situaţia de dominanţi ai 
Ardealului, camuflându-se ca victime, şi ca partizani sau simpatizanţi prigoniţi ai 
mişcărilor democratice.

Cazul „preluării” Universităţii din Cluj e o bună ocaziune pentru a dovedi aceste 
manevre ungureşti.

În urma eliberării Clujului, era cea mai evidentă datorie şi drept al autorităţii româneşti 
să introducă stăpânirea românească în acest oraş aparţinând României, în spiritul 
democratic de omenie şi de respectarea drepturilor şi libertăţilor, care animează guvernul 
român. Tocmai de aceea, la 12 octombrie 1944, am îndrumat diferite autorităţi, ale căror 
cadre le-am constituit înainte, să plece pentru a se instala în Cluj, în primul rând luând 
măsuri de ordine şi menite să conserve patrimoniul public de acolo. În aceeaşi vreme am 
rugat şi pe domnul rector al Universităţii din Sibiu-Cluj, domnul prof. dr. Iuliu Haţieganu, 
ca împreună cu Comisiunea de Profesori, care a fost desemnată în acest scop de Senatul 
Universitar, să se deplaseze la Cluj pentru a prelua Universitatea, împreună cu Institutele 
ataşate ei. (Anexez decizia rectoratului Universităţii din Cluj–Sibiu, din 15 octombrie 
1944, nr. 2.242/1944.)

Procedeul urmat de această Comisiune Universitară, şi cele întâmplate real cu 
ocaziunea preluării Universităţii din Cluj, sunt cuprinse în referatul pe care mi l-a făcut 
domnul rector dr. Iuliu Haţieganu, şi după care anexez aici o copie. De asemenea, prezint 
în original declaraţia domnului dr. Ilie Lazăr, consilier juridic pe lângă Armata a IV-a.
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Reiese din aceste documente, vrednice de încredere deplină, că Comisiunea română, în 
frunte cu domnul rector dr. Iuliu Haţieganu, a procedat cu demnitate, evitând orice violenţă 
de limbaj sau de atitudine, şi că întreaga procedură a decurs în modul cel mai civilizat, 
fără de cel mai mic incident. Deci informaţiunea, dată evident de cercurile şoviniste 
ungureşti Înaltului Comandant Sovietic, că „toate persoanele specificate s-au prezentat la 
Universitate şi au provocat un scandal alungând din Universitate învăţaţii profesori unguri, 
rupând pretutindeni inscripţiunile ungureşti, cartoane cu caracter didactic etc.”, este 
complet lipsită de realitate şi potrivnică faptelor aşa cum s-au întâmplat.

Anexez asemenea 6 procese verbale, în fotocopie, asupra operaţiunilor de preluare a 
Universităţii şi a fiecărei Facultăţi, dresate în ziua de 14 octombrie 1944. Primul proces 
verbal, privind preluarea întregii Universităţi, este semnat din partea Universităţii române 
de domnii: dr. Iuliu Haţieganu, rector, profesorii A. Ionaşcu, decanul Facultăţii de Drept, 
dr. Coriolan Tătaru, A.

Procopovici, Al. Pop, T. Moraru, apoi de directorul I. Muşlea şi secretarul general I. A. 
Vătăşescu; iar din partea Universităţii ungureşti de rectorul acesteia, dl. Desideriu 
Miskolczy. Documentul poartă şi sigiliile celor două Universităţi.

În punctele 1–3 ale acestui proces verbal este fixat precis modul cum a decurs actul 
preluării: în cea mai perfectă ordine şi armonie.

Domnul rector D. Miskolczy a făcut o singură rezervă cuprinsă în textul unguresc scris 
de mâna sa, deasupra semnăturii: „Iau la cunoştinţă, în afară de punctul 4”. (Punctul 4 
cuprinde predarea simbolică a cheilor Universităţii). Deci, însăşi această rezervă de 
detaliu denotă că şi domnul rector Miskolczy a acceptat, perfect nesilit, celelalte puncte 
ale procesului verbal – dovada peremptorie a modului cum s-a petrecut actul preluării. 
Celelalte 5 procese verbale, toate semnate şi de domnul rector Miskolczy şi purtând 
sigiliul Universităţii ungureşti, dovedesc modul cum s-a făcut preluarea fiecărei Facultăţi. 
În toate aceste procese verbale domnul rector Miskolczy declară că „ia act de preluare”.

În 6 acte autentice, semnate toate de rectorul Universităţii ungureşti D. Miskolczy, se 
confirmă o procedură normală, paşnică, fără nici un incident sau chiar „scandal”.

În adresa din 24 octombrie 1944 a Comisiei Aliate de Control se arată, mai departe, că 
„la data de 16 octombrie 1944 au pătruns forţat în Universitate un grup de soldaţi români 
precum şi persoane civile, sosiţi din Sibiu şi, sub conducere şefului Siguranţei locale, 
Leontin Pop, au provocat la Universitate o manifestaţie cu lozinca „afară cu ungurii din 
Universitate”. Cei sosiţi au chemat pe rectorul Universităţii, Miskolczy, şi i-au propus să 
predea Universitatea, ameninţând totodată „dacă nu pleci, o să ne socotim cu tine”.

Din anexele de mai sus, se dovedeşte fără putinţă de îndoială cine, când, şi în ce 
împrejurări s-a făcut preluarea Universităţii.

Aceasta nu s-a făcut nici la 16 octombrie 1944, nici cu scandal şi nici de „un grup de 
soldaţi români, etc.,” ci de profesori universitari ai Universităţii Cluj-Sibiu, în frunte cu 
rectorul dr. Iuliu Haţieganu, la 14 octombrie 1944.

La data de 16 octombrie 1944, la orele 12, când autorităţile române s-au prezentat 
domnului general comandant sovietic al garnizoanei Cluj, au primit îndrumarea, ca până 
la orele 14 să părăsească Clujul, lucru ce s-a şi întâmplat. Aşadar, începând de la orele 14 
ale zilei de 16 octombrie 1944, în Cluj nu au fost autorităţi române.

Este cert că atâta vreme cât au fost în Cluj (2–3 zile) autorităţi româneşti, scandalul de 
care se face pomenire nu s-a întâmplat. Nu am cunoştinţă, şi nu am nici un raport, care să 
denote că după scoaterea din oraş a acestor autorităţi civile şi militare române, să se fi 
întâmplat cele relatate. Iar răspunderea pentru ordinea publică nu mai era a autorităţilor 
româneşti din moment ce, în urma dispoziţiunilor comandamentului local sovietic, acele 
autorităţi au fost îndepărtate din Cluj. Ceea ce este cu desăvârşire cert este că nici o 
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persoană venită de la Sibiu, nici o autoritate română şi nici un ostaş român nu au săvârşit 
faptele reprobabile ce se impută.

Dar mai e un puternic indiciu că informaţiunile pe care se bazează adresa Comisiei 
Aliate de Control sunt eronate.

Se arată în textul citat mai sus că cei ce ar fi provocat scandalul pretins din ziua de 16 
octombrie 1944 ar fi fost „sub conducerea şefului Siguranţei, Leontin Pop”. Or după cum 
am constatat, în serviciul Poliţiei sau a altei autorităţi româneşti nu se găseşte acest Leontin 
Pop, el nu are nici un fel de legătură cu autorităţile româneşti. În anii dinainte de 1940 era, 
de fapt, în Cluj, în serviciul Poliţiei, un Leontin Pop; acesta a fost însă îndepărtat din serviciu 
şi a rămas în teritoriul detaşat prin verdictul de la Viena. Poate să fie aceeaşi persoană cu 
cea pomenită în adresă, însă în nici un caz nu a luat parte la actul preluării Universităţii, nu 
a avut nici a atingere cu comisiunea de preluare sau cu autorităţile româneşti.

Pentru a ilustra care este adevărata situaţie morală şi politică a acelor „învăţaţi profesori 
unguri” de la Universitatea din Cluj, îmi iau libertatea să vă arăt următoarele:

Unii dintre profesorii unguri care făceau parte din corpul profesoral al Universităţii 
ungureşti din Clujul ocupat au rămas în Cluj şi după eliberarea lui.

Acum explică ei această rămânere cu un pretins sentiment de prietenie şi dorinţa de 
colaborare cu românii, cu convingerile lor democratice, care i-ar fi îndemnat să nu dea 
urmare poruncii guvernului hitlerist din Budapesta de a evacua şi părăsi Clujul, ca să 
rămână în atmosfera democratică adusă de armatele eliberatoare.

Anexez în text unguresc şi în traducere românească un document care dovedeşte şi 
cauza şi rostul rămânerii în Cluj a acestor profesori. E adresa nr. 60923/1944–IV din 28 
septembrie 1944 a ministerului regal ungar al Cultelor şi Instrucţiunii Publice din 
Budapesta, semnată de ministrul D. Rakovszky Iván, către Senatul Universităţii ungureşti 
din Cluj. Din acest text reiese:

a) La 15 septembrie 1944, Senatul universitar unguresc din Cluj, în şedinţă ordinară, a 
hotărât să rămână la Cluj, chiar subt ocuparea acestui oraş din partea trupelor române şi 
sovietice. Această hotărâre a fost produsă de „fermitatea, sentimentele naţionale şi curajul 
moral neînfrânt” al Senatului şi al respectivilor profesori.

b) Guvernul ungar cu alese laude ia la cunoştinţă aprobatoare această hotărâre a Senatului 
Universităţii, pe care o consideră „ca o luare de atitudine inspirată de cultura maghiară şi de 
rezistenţa naţională obligatoare pentru Universitatea maghiară a Transilvaniei“.

c) Guvernul ungar dă şi va da Senatului universitar rămas în Cluj tot sprijinul moral şi 
material în această atitudine de „rezistenţă naţională”.

d) Guvernul ungar consideră ca singură autoritate competentă Senatul universitar 
rămas în Cluj, deci o autoritate în subordinele sale.

Este deci clar că membrii corpului profesoral ungar de la Universitatea ungurească din 
Cluj au rămas acolo ca exponenţi ai „rezistenţei naţionale” ungare, ca pioni politici ai 
guvernului reacţionar şi şovinist din Budapesta, susţinuţi şi ajutaţi de acesta „cu toate 
mijloacele morale şi materiale”.

Democraţia pe care o afişează puternic faţă de românii pe care până ieri îi maltratau şi 
batjocoreau, dorinţa de colaborare culturală într-o atmosferă de reciprocă toleranţă şi 
apropiere, nu sunt decât o mască sub care se ascunde acelaşi grup de şovinişti, reacţionari, 
unelte ale politicii naziste a Budapestei.

Ei îşi continuă activitatea şi îşi servesc ideologia şi după eliberarea Clujului.
O obiectivă cercetare a faptelor şi a oamenilor ar dezvălui în faţa oricui acest real 

aspect al lucrurilor.
Desigur, cu toate aceste manevre de rea credinţă, ca şi cu atâtea alte acte de provocaţiune 

pe care le săvârşesc încă exponenţii şovinismului unguresc rămaşi în teritoriile eliberate, 
autorităţile române vor fi pătrunse de un spirit de toleranţă, civilizaţie şi corectitate 
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desăvârşită, respectând drepturile tuturor cetăţenilor români, indiferent de originea lor 
etnică sau de credinţa lor religioasă.

Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Înalt Comisar (ss.) dr. Ionel Pop
Domniei Sale,
Domnului General de Corp de Armată Adjutant Constantin Sănătescu
Preşedintele Consiliului de Miniştri

 6
Ordinul nr. 796/1944, emis de Teofil Vescan senior, prefectul de Cluj,
despre introducerea administraţiei militare sovietice

Cluj, 7 noiembrie 1944

Ordonanţa
Nr. 796/944
Prefectura judeţului Cluj
Partea eliberată a Ardealului de Nord, şi astfel municipiul şi judeţul Cluj, intră sub 

administraţia militară a Armatei Sovietice de ocupaţie.
Toate legile şi ordonanţele nedemocratice, cu data de azi, se abrogă, rămânând în 

vigoare dispoziţiunile date şi indicate de către autorităţile numite de administraţia 
militară.

În baza celor de mai sus toate autorităţile civile, instituţii publice, etc., de pe întreg 
teritoriul judeţului şi municipiului Cluj, îmi sunt subordonate mie, iar eu răspund faţă de 
Comandamentul Sovietic.

În virtutea atribuţiunilor şi puterii ce o deţin:
Ordonăm
1) În interesul armatelor noastre victorioase, fiecare cetăţean este obligat să înceapă 

munca, şi în cercul atribuţiunilor sale să depună maximul efort pentru a obţine cel mai 
mare randament.

2) Însuşirea pe nedrept a bunurilor străine este strict interzisă. Toţi care au însuşit pe 
nedrept bunuri străine sunt obligaţi să le restituie în termen de 3 zile proprietarilor legali.

3) Este strict interzis exportul bunurilor mobile, valorilor, alimentelor şi al animalelor 
de pe teritoriul sus amintit fără aprobarea prealabilă a prefecturii, în unire cu 
Comandamentul Sovietic.

4) Toate rechiziţiile în scop militar se vor efectua numai cu aprobarea autorităţilor 
competente militare, prin intermediul autorităţilor civile.

5) Primarii municipiului Cluj şi oraşului Huedin, precum şi toate primăriile comunale 
de pe teritoriul Judeţului Cluj, sunt obligate să facă recensământul populaţiei, iar rezultatul 
acestuia să-l înainteze Prefecturii noastre, cel mai târziu până la 12 noiembrie 1944. 
Recensământul va cuprinde următoarele date: comuna, circumscripţia, strada, nr. casei, 
numele şi prenumele, genul, vârsta, religia, profesiunea, starea civilă, naţionalitatea, unde 
face serviciu, pregătirea şcolară, gradul în armată şi observaţii. Termenul de executare fiind 
scurt, autorităţile comunale vor lua cele mai potrivite măsuri, aplicând diviziunea raţională 
a muncii, astfel că pe data ordonată – în mod necondiţionat – să poată prezenta rezultatul.

Întrucât imprimate nu se dau, datele vor fi redactate sub sancţiunile legale penale, de 
către capul familiei, acestea vor fi adunate apoi pe grupuri de case, străzi, circumscripţii 
şi comune.
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6) Primarii oraşelor şi autorităţile comunale sunt obligate a conscrie toate animalele 
(pe categorii, specii şi gen), vehicolele, cerealele şi furajele existente aflate pe teritoriul de 
sub autoritatea lor.

7) Pentru administrarea şi manipularea averii refugiaţilor unguri şi germani, autorităţile 
locale vor numi o comisie compusă din 3 membri. Comisia, în unire cu administratorul 
(curatorul) numit sau împuternicit pentru administrarea averii refugiatului, este obligată 
ca imediat să întocmească un inventar complet despre averea refugiatului, pe care ni-l va 
prezenta prin notariatul comunal, cel mai târziu până în ziua de 12 noiembrie a.c. Pentru 
administrarea averii, răspund în mod solidar atât material, cât şi penal, administratorul şi 
membrii comisiei. În lipsa unui curator de administrare numit sau împuternicit, comisia 
instituită mai sus este în drept a desemna un curator, care va fi ratificat de noi.

8.) Autorităţile comunale, până în ziua de 12 noiembrie a.c., vor întocmi o dare de 
seamă despre situaţia agricolă actuală, în care vor evidenţia cantităţile aproximative ale 
cerealelor netreerate; combustibilul (benzină, ulei, etc.) necesar pentru efectuarea 
treeratului; precum şi despre starea însămânţărilor de toamnă efectuate şi a celor care mai 
trebuiesc efectuate, pe categorii (grâu, porumb, etc.), indicând suprafaţa.

9) Contravenienţii ordonanţei de mai sus vor fi consideraţi sabotanţi şi pentru acest 
fapt vor fi sancţionaţi după legile statului şi executaţi pe loc prin împuşcare.

Ordonanţa intră în vigoare pe data publicării prin afişaj.
Cluj, la 7 noiembrie 1944.

(ss.) T. Vescan
Prefect

 7
Memoriul înaintat de organizaţia din Mureş-Turda a Partidului Comunist
şi de delegaţii Uniunii Democrate Maghiare prefectului Ioan Bozdoc,
cu referire la persecuţiile suferite de maghiarii din teritoriu

Târgu-Mureş, 11 noiembrie 1944

În vederea remedierii prejudiciilor grave şi repetate care ne-au fost aduse, reprezentanţii 
locali ai Partidului Comunist şi ai Uniunii Democrate a Maghiarilor au înmânat următorul 
Memoriu prefectului, dr. Bozdog1:

Organizaţia din judeţul Turda-Mureş a Partidului Comunist şi Uniunea Democrată 
Maghiară prezintă pe scurt situaţia actuală a judeţului şi oraşului Târgu Mureş după cum 
urmează:

După retragerea trupelor germane şi maghiare, locuitorii judeţului – cei care nu erau 
deportaţi – au rămas pe loc, chiar dacă erau jefuiţi şi au rămas fără bunuri. Au vrut să 
trăiască şi să muncească într-o ţară democratică şi în condiţii omeneşti. Intenţia lor s-a 
poticnit tocmai de un aparat administrativ menit să organizeze activitatea de reconstrucţie. 
Mare parte a celor din organizarea administraţiei au venit aici cu gânduri de răzbunare: 
pe noi vor să ne pedepsească din cauza comportamentului ofensator al statului maghiar 
fascist. Conştienţi de nevinovăţia şi convingerile noastre democratice protestăm împotriva 
dispoziţiilor nedrepte de mai jos:

  1 Numele corect al prefectului este Bozdoc. 
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I.
Referitor la articolul doi al Convenţiei de Armistiţiu, oficialităţile române – conform 

propriei interpretări – îi arestează şi îi trimit în taberele de internare pe toţi bărbaţii, 
deseori împreună cu femei şi copii,

a) care au dezertat din armata română sau maghiară, aruncând armele îndreptate spre 
Uniunea Sovietică;

b) care au fost ridicaţi de către armata germană sau maghiară şi care au revenit acum 
din toate părţile Ardealului de Nord;

c) pe cei care în timpul cât Antonescu a fost la putere erau nevoiţi să se refugieze din 
Ardealul de Sud în Nordul Ardealului datorită atitudinii lor politice, ori au fost expulzaţi;

d) pe toţi cei care nu au reuşit să obţină cetăţenia română;
e) pe toţi elevii care învăţau în Ardealul de Nord pe baza unui acord stabilit între cele 

două state;
f) pe toţi cei care au venit în Ardealul de Nord de pe teritoriul Ungariei de dinainte de 

1940 şi au rămas aici datorită convingerii lor politice; şi, în sfârşit,
g) pe orişicine în cazul unui denunţ neinvestigat.

II.
Lipseşte securitatea juridică
1) Proprietăţile mobile sau imobile ale locuitorilor plecaţi, ori chiar ale celor prezenţi, 

(terenuri, case, ateliere, magazine) sunt luate de către cei stabiliţi în Transilvania de Nord 
fără sentinţă irevocabilă, adică fără vreo bază juridică, dar cu acordul oficialităţilor.

2) La sate, cu toate că sunt trimişi jandarmi la posturi, populaţia maghiară este zilnic 
persecutată şi jefuită.

3) Populaţia românească de la sate este organizată în Gărzi Naţionale înarmate, iar 
locuitorii maghiari, fără arme şi dezorganizaţi, sunt la cheremul acestora.

4) Gardiştii lui Maniu au organizat prin sate adevărate campanii de răzbunare, 
nedându-se în lături nici de la linşaj.

III.
Sunt periclitate libertăţile individuale şi cetăţeneşti ale omului
1) Sute de funcţionari publici sunt demişi în mod ilegal.
2) La dispoziţia sovieticilor, autorităţile au închis şcolile primare şi cele medii cu 

predare în limba maghiară şi care nu demult au fost deschise.
3) Este interzisă folosirea liberă a limbilor materne. Prin dispoziţii şi sprijin din partea 

autorităţilor au dispărut inscripţiile maghiare, iar limba utilizată în administraţie este 
exclusiv cea română.

Aceste prejudicii au fost aduse voit de către autorităţile române, care nu au realizat 
nici o activitate constructivă, dăunând astfel populaţiei judeţului. În plus, nerespectând 
principiile democratice, populaţia nu poate lua parte şi nu are nici un cuvânt de spus 
referitor la problemele administraţiei.

Partidul Comunist din judeţul Turda-Mureş şi Uniunea Democrată Maghiară îşi dau 
avizul la rezolvarea prejudiciilor şi nu la dezvăluirea acestora.

În afara de vicisitudinilor războiului însă, acţiunile noastre sunt îngreunate şi de unele 
instituţii sau indivizi cu concepţii politice opuse. Oficiul poştal face politică, în sensul în 
care transmite doar trimiterile cu avize corespunzătoare.

Regiunea noastră este astăzi un ţinut închis, de aceea, prezentând pe această cale 
memoriul nostru, cerem studierea sa binevoitoare şi rezolvarea prejudiciilor noastre.
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Partidul Comunist
József Soós, Pittner secretar
Uniunea Democrată Maghiară
Dr. Antalffy, preşedinte, Vígh, secretar2

Cuvântul Liber, 12 noiembrie 1944

 8
Procesul verbal cu referire la negocierile bilaterale, în ceea ce priveşte 
îndeplinirea clauzelor Convenţiei de Armistiţiu sovieto-română

Bucureşti, 12 noiembrie 1944 Secret

Au fost prezenţi:
Tovarăşii: Vişinski, Vinogradov, Bogdenko, Pavlov, Vasziliev
Domnii: Sănătescu, Groza, Vişoianu.

Tov. Vişinski: Aş vrea să pun în discuţie câteva probleme, legate de îndeplinirea din partea 
guvernului român a clauzelor Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944. Acum avem 
de-a face cu noul guvern, condus de generalul Sănătescu, şi sperăm că acesta, colaborând cu 
USRSS, va asigura cât mai repede îndeplinirea clauzelor Convenţiei de Armistiţiu.

Societatea sovietică este neliniştită din cauza nerealizării clauzelor convenţiei. Scopul 
venirii mele aici este clarificarea circumstanţelor şi conturarea măsurilor care trebuie 
luate pentru o mai bună şi mai rapidă îndeplinire a clauzelor, ce vor constitui o bază 
solidă în ceea ce priveşte relaţiile normalizate dintre Uniunea Sovietică şi România.

Domnul Sănătescu: Îndeplinirea incompletă a clauzelor Convenţiei de Armistiţiu 
poate fi explicată printr-o serie de factori. Astfel, de pildă, comisia desemnată pentru 
realizarea convenţiei nu a fost organizată corespunzător, de aceea, noul guvern a dispus 
schimbarea conducerii şi o reorganizare mult mai amplă a acesteia, având ca scop 
rezolvarea rapidă a tuturor problemelor cu care se confruntă membrii comisiei.

Noua comisie va dispune de organele tehnice, executive şi de control necesare. În 
fruntea ei va sta – evident – un militar, pentru a putea funcţiona mai repede şi mai bine.

La noi există multe probleme care se rezolvă într-un ritm mai scăzut. Aş vrea să ridic 
doar câteva dintre ele, deoarece rezolvarea favorabilă a acestora ar contribui la o mai bună 
îndeplinire a clauzelor Convenţiei. De exemplu, avem dificultăţi cu transportul de 
mărfuri. Încă nu s-a realizat soluţionarea acestei probleme prin reglajul liniilor de cale 
ferată3, şi nici a celei de eliberare a prizonierilor de război luaţi de trupele sovietice după 
24 august, precum nici cea a administraţiei din Transilvania.

După încetarea operaţiunilor militare, administraţia română a intrat în patru judeţe: 
Ciuc, Odorhei, Trei Scaune şi Mureş. Pătrunderea treptată a oficialităţilor s-a realizat timp 
de o lună şi jumătate. Între timp am fost informaţi de prefecţii noştri că, la dispoziţia 
comandamentului militar, trebuie să se retragă de pe teritoriul Ardealului, în 24–48 ore, 
toate organele administrative sau de altă natură.

  2 Este vorba despre Olivér Pittner, redactorul responsabil al ziarului Szabad Szó, precum şi 
despre profesorii Endre Antalffy şi Károly Vígh.

  3 Este vorba despre calea ferată cu ecartamentul larg.
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Cu referire la articolele 17 şi 19 ale Convenţiei de Armistiţiu am dori să aflăm, în 
principiu, poziţia dumneavoastră despre corectitudinea acţiunii guvernului român de a 
trimite administraţia pe aceste teritorii.

Din motivul că azi noapte expiră termenul de evacuare a administraţiei române, am 
dori să cerem 2-3 zile de amânare, deoarece întâmpinăm greutăţi la evacuare: trebuie 
transportate nu doar oficiile administrative, dar şi alte instituţii (bănci, etc).

Tov. Vişinski: Despre o asemenea dispoziţie a comandamentului militar nici eu, nici 
generalul Vinogradov nu avem cunoştinţă. Alte lucruri însă sunt cunoscute de noi, respectiv 
faptul că în Ardeal a apărut un oarecare detaşament armat care a săvârşit delicte samavolnice.

Comandantul acestui detaşament a afirmat că nu ascultă de comandamentul sovietic. De 
altfel, detaşamentul se autointitulează „Gărzile lui Maniu”. Din acest motiv, comandamentul 
dispune ca aceşti luptători (sic!) să-şi înceteze activitatea şi să părăsească teritoriul Ardealului. 
În cazul în care ordinul nu se va executa, vom întreprinde măsuri împotriva lor.

Domnul Groza: Am luat toate măsurile pentru a clarifica această problemă şi m-am 
adresat lui Maniu, care mi-a confirmat că nimeni nu a dat acordul acestui detaşament de 
a-i folosi numele. Domnul prim ministru a cercetat cazul şi crede că comandantul 
detaşamentului4, acest bandit nemernic, trebuie arestat. Acesta, încă în decembrie 1943, 
a ofensat un membru al corpului diplomatic maghiar, dar atunci sistemul a fost cel fascist, 
care a muşamalizat cazul. Evident, acest detaşament fascist va fi dizolvat.

Domnul Sănătescu: Aş vrea să revin la problema evacuării administraţiei noastre din 
Transilvania. La ora 7 seara expiră termenul de evacuare. În aşa scurt timp este imposibil 
de realizat acest lucru, este imposibil de găsit trenuri pentru evacuare, aşadar, vă rog să ne 
daţi o amânare.

Tov. Vişinski: Vom intra imediat în legătură cu frontul şi clarificăm situaţia, eu însă nu 
pot schimba dispoziţiile comandantului de front5.

Domnul Sănătescu: Vom face totul ca aceste cerinţe să fie cât mai degrabă îndeplinite.
Tov. Vişinski: Articolul 19 din Convenţia de Armistiţiu nu lasă nici o îndoială. Acesta 

specifică mai întâi faptul că Arbitrajul de la Viena este considerat inexistent şi că guvernele 
aliate sunt de acord ca întreg teritoriul Transilvaniei, sau cea mai mare parte a ei, să 
revină României, iar această decizie va fi confirmată cu ocazia reglementărilor teritoriale 
paşnice. Cursul, data şi termenele restituirii Ardealului însă vor trebui stabilite separat, 
iar preluarea puterii de către administraţia română trebuie să se desfăşoare organizat şi 
nu în mod unilateral sau arbitrar. Ieri, în prezenţa domnului prim ministru Vişoianu, am 
avut ocazia să-i explic Regelui că în afară de articolul 19 din Convenţia de Armistiţiu mai 
există o serie de alte puncte care trebuie negreşit îndeplinite şi ele, iar aceste condiţii 
depind unele de altele foarte strict.

După părerea mea, Convenţia este alcătuită dintr-o serie de articole care pot fi împărţite 
în trei categorii, în funcţie de diferitele clauze. În prima categorie se găsesc acele clauze 
care au de-a face cu viaţa internă a României, de pildă, eliminarea regimului fascist. Cea 
de-a doua categorie se referă, aproape fără excepţie, la interesele României, de exemplu 
articolul 19 al Convenţiei. Desigur, şi noi suntem interesaţi de restabilirea legitimităţii în 
Ardeal, aşadar, credem că articolele 19 şi 17 se referă în special la România. În sfârşit, cea 
de-a treia categorie de clauze este formată din articolele 10, 11 şi 12, iar de acestea este 
interesată, în primul rând, Uniunea Sovietică, deşi articolele respective – evident – ar 
trebui să-i preocupe şi pe românii care doresc obţinerea legitimităţii. Aceste trei categorii 
de clauze se leagă atât de strâns între ele, încât îndeplinirea uneia este aproape imposibilă 
fără celelalte. Clauzele Convenţiei de Armistiţiu nu pot fi îndeplinite la modul unilateral. 

  4 Este vorba despre Gavrilă Olteanu.

  5 Rodion I. Malinovski.
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Altfel devine de neînţeles, de ce anumite puncte se pot îndeplini, iar altele nu. După 
părerea mea, aceasta este situaţia şi în ceea ce priveşte articolul 19 din Convenţie.

Domnul Groza: Guvernul român şi tot poporul român înţelege şi vă este extrem de 
recunoscător pentru sesizarea importanţei pe care o reprezintă articolul 19 pentru noi şi 
interpretarea dată acestuia de dumneavoastră. Rezolvarea favorabilă a problemei 
transilvane va umple de entuziasm poporul român, care va continua cu un nou avânt 
nimicirea fasciştilor încă existenţi şi care au adus românilor doar sărăcie şi nenorociri. În 
cele ce urmează, vom îndeplini prin orice mijloace clauzele Convenţiei.

Tov. Vişinski: Noi am aşteptat acest lucru, păstrându-ne calmul timp de două luni.
Domnul Sănătescu: A doua problemă pe care doresc s-o discut este cea legată de 

problemele financiare. Avem mari dificultăţi la schimbul valutei sovietice. Durata 
schimbului este extrem de lungă. Câţiva cetăţeni şi chiar unele organizaţii fac speculă, 
adică cumpără banii sovietici, vânzându-i, apoi, la preţuri mult mai mari. Trebuie luate 
măsurile necesare pentru a putea lupta cu această problemă.

Tov. Vişinski: Vă rog, domnule ministru, să prezentaţi succint măsurile concrete 
necesare în această problemă, iar noi le vom dezbate.

Tov. Vinogradov: Am mai discutat acest lucru cu guvernul român, dar nici o propunere 
concretă nu a ajuns la noi.

Domnul Sănătescu: Mâine vor ajunge la dumneavoastră propunerile.
Domnul Vişoianu: Dorinţa noastră sinceră este să îndeplinim, după posibilităţi, mai 

repede şi mai bine clauzele Convenţiei. Avem foarte multe de făcut. Guvernul a elaborat 
un plan general în ceea ce priveşte utilizarea resurselor noastre în vederea îndeplinirii 
clauzelor Convenţiei. Pentru acest lucru însă trebuie să primim şi din partea Dumneavoastră 
elaborarea însumată şi unitară a solicitărilor. Totodată, se ridică câteva probleme atunci 
când ni se înmânează noi cerinţe şi la date diferite de către domnul colonel Sidorov, şi 
care nu sunt mereu destul de bine justificate, de pildă, plata a 850 milioane lei pentru 
achiziţionarea unor articole ca ciocolata, cafeaua, lenjeria intimă din mătase şi altele 
asemănătoare. În timp ce aceste solicitări, după părerea mea, nu sunt semnate tocmai de 
persoanele competente. De exemplu, cererea amintită a fost semnată de maiorul Leonov. 
Nu este reglementată nici problema aprovizionării comandanţilor din armata sovietică, 
care iau pe loc tot ceea ce doresc şi atât, cât vor.

Tov. Vişinski: În ceea ce priveşte această problemă, trebuie să spun că generalul 
Vinogradov va lua măsurile necesare. Solicitările adresate guvernului român pot fi 
semnate de generalul Vinogradov sau de contraamiralul Bogdenko.

Domnul Sănătescu: De asemenea, aş vrea să ridic problema administraţiei Moldovei6. 
Foarte des există neînţelegeri între comandamentul sovietic şi reprezentanţii administraţiei 
noastre.

Tov. Vişinski: Vă rog să menţionaţi cazurile concrete.
Domnul Sănătescu: Încă o problemă: începerea cercetărilor în cazul criminalilor de 

război. Avem deja mulţi arestaţi, dar încă nu au început cercetările.
Tov. Vişinski: Cred că în foarte scurt timp vă voi comunica punctul meu de vedere, în 

momentul de faţă mă ocup de această problemă.
Domnul Vişoianu: Vă rog să acceleraţi rezolvarea situaţiei. Să luăm, de exemplu, pe 

generalul Potopeanu. A fost arestat deoarece, o perioadă, a fost comandantul unei divizii 
pe frontul sovietic.

Tov. Vişinski: Vom clarifica situaţia. Aş vrea să trec la o altă problemă legată de 
îndeplinirea clauzelor articolului 2 din Convenţie. Conform unor păreri, ofertele române, 

  6 Armata Roşie, după ce a invadat Moldova, a înfiinţat acolo o administraţie separată de 
Bucureşti, aflată sub controlul sovietic. Teritoriul a intrat din nou în administraţia guvernului 
doar la 1 februarie 1945. 
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de pildă, la produse petroliere şi agricole, precum şi referitor la cantitatea bovinelor, nu 
sunt corespunzătoare. Nu poate fi spus acelaşi lucru însă despre echipamentele 
industriale. De exemplu, ni se oferă aparatura dintr-o fabrică de pălării de care nu au 
nevoie. Noi, în schimb, în timpul războiului am pierdut Dneproges-ul7. Desigur, guvernul 
român nu poate să-şi asume toată răspunderea pentru acest lucru, dar este obligat să ia 
asupra sa o parte din sarcinile respective. Din acest motiv, ofertele guvernului în ceea ce 
priveşte echipamentele industriale trebuie să fie mai serioase şi mai acceptabile din 
punctul nostru de vedere. De aceea, după părerea mea, trebuie să se înceapă numaidecât 
transportul acelor mărfuri, la care ne-am dat acordul, menţionându-se acest lucru într-un 
proces verbal separat. Ce crede despre aceasta guvernul român?

Domnul Groza: Nu avem nici o obiecţie în ceea ce priveşte menţionarea în scris. Vom 
face totul pentru a îndeplini clauzele Convenţiei de Armistiţiu.

Discuţiile au durat două ore.

AVP RF. F. 07. Op. 5. P. 47. D. 133. L. 1-5. Transcriere în limba rusă. Publicată:
„Vasztocsnaja Jevropa v dokumentoh rasszijszkih arhivov 1944–1953.” Vol. 1, 1944–

1948. Szibivskij Kronograf, Moszkva–Novoszibirszk, 1997, doc. nr. 24.
Traducere după: Transzilvanszkij vaprósz. Vengero-rumünszkij territorialnüj szpor i 

SZSZSZR 1940-1946. Dokumentü. (Ed.: Tofik, Iszlamov.) Moscova, 2000. doc. 62, p. 254–258.

 9
Adresa Comisiei Aliate de Control (Sovietică) către primul ministru Sănătescu,
cu referire la expulzarea administraţiei româneşti.

Bucureşti, 12 noiembrie 1944

La 14 octombrie 1944, în oraşul Gheorgheni din Transilvania a sosit o unitate 
românească în număr de 5–600 oameni, care se numea „Garda lui Iuliu Maniu”, în frunte 
cu colonelul Olteanu Gavril, şi a început să ia măsuri care nu concură la mersul general 
al luptei cu fascismul german.

În noaptea de 21 octombrie acest an, din ordinul colonelului Olteanu, în satul Ciumani 
au fost arestaţi: primarul satului Bormas Mihai, preotul Orbán László, translatorul 
Bormalis Ignat şi magazionerul Maloros Ştefan. Cauza acestor arestări era faptul că aceşti 
oameni au lucrat conştiincios şi ajutau Comandamentul sovietic în aprovizionarea cu 
alimente şi furaje pentru Armata Roşie. Când comandantul sovietic din oraşul Gheorgheni 
a cerut colonelului Olteanu să-i trimită pe cei arestaţi, acesta din urmă a trimis 
comandantului un răspuns scris ofensator şi ameninţător şi a refuzat să predea pe cei 
arestaţi, declarând că ei sunt criminali politici. 

Tot în oraşul Gheorgheni, a fost organizată construirea unui monument în memoria 
ofiţerilor şi ostaşilor căzuţi din Armata Roşie. La 12 octombrie ordonanţa căpitanului 
procuror László din unitatea colonelului Olteanu, trecând pe lângă cei ce construiau 
monumentul, a declarat lucrătorilor că ei lucrează în zadar şi că după plecarea 
comandantului sovietic, monumentul va fi dărâmat, iar mormântul va fi deschis. 

  7 Este vorba despre hidrocentrala de pe Nipru.
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Fără să se ţină cont că în Transilvania eliberată de Armata Roşie este interzis să se 
introducă administraţie românească, în oraşul Dej a sosit jandarmeria românească cu 
administraţia de provincie, în Bistriţa, la 25 octombrie 1944, de asemenea a sosit o 
comandă poliţienească în frunte cu lt. colonel Niculescu Paul, care a refuzat să iasă din 
oraş, cu toată invitaţia în acest sens a Comandamentului sovietic. 

Comisia Aliată de Control este însărcinată:
1. Din nou să menţioneze că în Transilvania eliberată de Armata Roşie este interzis a 

se introduce administraţie românească.
2. În legătură cu acţiunile ostile ale soldaţilor din regimentul de voluntari şi de 

jandarmi, care ameninţă pe lucrători în [timpul] construirii monumentului ostaşilor 
Armatei Roşii, pentru răspunsul oficial ofensator şi ameninţător către comandantul 
sovietic, comandantul regimentului să fie îndepărtat şi trimis în judecată pentru instigare 
la acţiuni îndreptate împotriva Armatei Roşii. 

3. Întrucât acest regiment nu reprezintă o unitate regulată a armatei române, nu este 
întreţinut de stat, ci trăieşte în contul devastării populaţiei locale, călcând astfel legile 
fixate, acest regiment să fie desfiinţat imediat. Oamenii din Transilvania să fie scoşi. 

4. Dacă această cerere nu va fi executată până la 17 noiembrie 1944, atunci va fi 
utilizată forţa armată a Armatei Roşii pentru lichidarea acestui regiment. 

Răspuns în chestiunea celor expuse mai sus trimiteţi la Comisia Aliată de Control, 
pentru raport domnului Mareşal al U.R.S.S. R.I. Malinovski până la 18 noiembrie 1944.

Arh. M.A.E., Fond 71/1939, E. 9. Al doilea război mondial, dosar 189, f. 193. Publicat: 
Petre Ţurlea: Monumente non grata. Falşi martiri maghiari pe pământul Românesc. 
Bucureşti, 1996, Bravo Press, p. 121–123.

 10
Corespondenţa cu referire la înfiinţarea Consiliului Consultativ Suprem 
(Central) al Frontului Naţional Democrat din Transilvania de Nord

Cluj, 2 decembrie 1944

Cluj, 1 decembrie. Consiliul Frontului Naţional Democrat8 reînfiinţat la Cluj a adus 
hotărâri importante privind soarta întregii Transilvanii de Nord.

Întrunindu-se în sala de consiliu a Primăriei, reprezentanţii partidelor şi ai organizaţiilor 
de masă democratice au hotărât înfiinţarea unui corp consultativ comun pentru oficialităţile 
şi mişcările din nordul Transilvaniei în vederea unei strânse colaborări în ceea ce priveşte 
nimicirea definitivă a fascismului şi reconstrucţia teritoriilor eliberate.

Consiliul Consultativ din Cluj al Frontului Naţional Democrat va analiza cu ajutorul 
unor comisii de expertiză situaţia economică, socială, culturală şi politică din Ardealul de 
Nord. În acest consiliu, Partidul Comunist, Partidul Social Democrat şi Consiliul 
Sindicatelor vor trimite câte 6, Uniunea Democrată Română 12, Uniunea Populară 
Maghiară 6, Frontul Plugarilor 4, Alianţa Populară Democrată Evreiască, Uniunea 
Patrioţilor şi Apărarea Patriotică câte 2 reprezentanţi. Acest amplu corp consultativ ia 

  8 Este vorba despre Frontul Naţional Democrat/FND (Országos Demokrata Arcvonal/ODA), 
care apare în textele maghiare din epocă şi sub denumirea de “Nemzeti Demokrata Front”.
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hotărâri principiale de importanţă atât în ceea ce priveşte cazurile particularilor, cât şi ale 
organelor publice: instituţii, partide sau organizaţii.

După înfiinţare, corpul consultativ va forma şapte comisii de experţi. Sfera lor de 
activitate include toate problemele de interes public apărute la Cluj şi în Ardealul de 
Nord. În afara reprezentărilor, preşedinţia întreţine relaţii cu oficialităţile şi coordonează 
activitatea comisiilor de experţi. Sediul acesteia este la Primărie. Comisia Administrativă 
are şi atribuţii legate de sănătatea publică şi de ajutorul social socială, având sediul tot la 
Primărie. Comisia de Justiţie şi Drept este responsabilă pentru problemele de siguranţă 
publică şi cooperare între naţionalităţi, iar cea financiară funcţionează în clădirea Băncii 
Albina. Comisia pentru Culte şi Învăţământul Public a fost înfiinţată în clădirea 
Inspectoratului Şcolar. Comisia Economică se ocupă cu problemele din domeniul agricol, 
industrial, comercial, de aprovizionare publică şi cooperatist, având sediul în clădirea 
Camerei de Comerţ. În sfârşit, Comisia de Muncă are ca scop elucidarea problemelor 
legate de lucrările publice şi de transport. Sediul acestei comisii se află în Palatul 
Direcţiunii Generale a Întreprinderilor de Cale Ferată.

Administrarea centrală a Transilvaniei de Nord
Odată cu înfiinţarea Comisiei Consultative a Frontului Naţional Democrat, Clujul şi 

toată Transilvania de Nord a câştigat un organ superior şi, probabil, va veni timpul când 
acest organism va putea realiza şi gestionarea iniţiativelor legate de existenţa sa. 
Reorganizarea comisiei Frontului Naţional Democrat din Cluj ca organism consultativ 
superior crează o situaţie cu totul nouă în viaţa internă a Ardealului de Nord. Populaţia 
de aici – în contradicţie totală cu regimurile conducătoare din trecut – are, în sfârşit, 
ocazia istorică să-şi rezolve problemele prin forţe proprii, neţinând seama de împrejurările 
impuse. În timp ce, însă, în uzine, ateliere şi afară, pe terenurile arabile, sute de mii de 
lucrători au început munca colectivă de reconstrucţie, peste tot, unde n-au dispărut încă 
rămăşiţele lumii vechi, şi fasciste, lipsa conducerii centrale a dat ocazie sabotării 
lucrărilor.

Colaborarea orientărilor democratice din Ardealul de Nord, înfiinţarea unei conduceri 
antifasciste neînduplecate, va lichida în curând această stare de multe ori anarhică şi va 
scoate dintele veninos al tuturor şovinilor care, arătându-şi colţii, periclitează administraţia 
locală democratică, bazată pe egalitatea în drepturi a locuitorilor de aici.

Aici trebuie amintit faptul că acest consiliu şi-a stabilit prin statut aderarea la proiectul 
politic fundamental al Frontului Naţional Democrat din România, cooperând astfel, în cel 
mai strâns mod posibil, cu forţele democratice din România. Consiliul cere o urgentă şi 
totală eliminare a oricăror elemente fasciste ori simpatizante cu fascismul – maghiare sau 
române – din viaţa publică a Ardealului de Nord, nădăjduind că orice forţă democratică 
va contribui la refacerea economică a Transilvaniei de Nord. În această privinţă, consiliul 
a salutat cu bucurie iniţiativa caritabilă pentru ajutorarea Ardealului de Nord a Uniunii 
Populare de Apărare, care a cuprins deja teritoriul întregii ţări.

Cu ocazia discuţiilor, delegaţii Uniunii Democrate a Românilor din Cluj [sic!] au 
afirmat că nu au autoritatea de-a semna statutul Frontului Naţional Democrat, în schimb, 
pentru reconstruirea Ardealului de Nord, propun asocierea organizaţiei lor cu consiliul 
Frontului Naţional Democrat din Cluj. Prin această asociere şi Uniunea Democrată a 
Românilor din Cluj va lua parte la activitatea Comisiei Superioare Consultative 
înfiinţate.

Világosság, decembrie 1944
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Nota secţiei II a Biroului de Contrainformaţii al Marelui Stat Major despre 
propaganda şi acţiunile de organizare politică întreprinse de maghiarii
din România şi Transilvania de Nord

Bucureşti, 20 decembrie 1944

Marele Stat Major
Secţia a II-a
Biroul Contrainformaţii
20 decembrie 1944
1) În cercurile comuniste, apropiate Secţiei Politice din Comandamentul Sovietic, se 

menţine cu tărie părerea că Ungaria este privită la Moscova printr-o prizmă mai favorabilă 
decât România.

Faptul că dr. Bolgar Lajos dirijează activitatea politică din Ardeal şi din regiunile 
cucerite de trupele sovieto–române este de asemenea interpretat ca o confirmare a 
planurilor Moscovei de a atribui Ungariei un rol important în viitoarea organizare a 
Europei. (Dr. Bolgar Lajos a lucrat la Secţia Maghiară din Comisariatul Poporului pentru 
Afaceri Externe, fiind unul din colaboratorii cei mai apropiaţi ai domnului Molotov.)

Dr-ul Bolgar primeşte instrucţiuni direct de la Moscova.
În sprijinul acestei intenţiuni a Moscovei asupra Ungariei se exploatează cu o deosebită 

eficacitate de către propaganda comunistă faptul că la Budapesta în 1918 a fost instalat 
primul regim comunist, care ar fi continuat dacă armatele române nu ar fi intervenit şi nu 
l-ar fi înlăturat.

De asemenea, se exploatează şi se caută a se convinge guvernul din Moscova că 
Ungaria este o ţară mult mai accesibilă comunismului, datorită situaţiei actuale a ţăranului 
ungar, care a fost tot timpul exploatat de latifundiari.

Atitudinea prea binevoitoare a Moscovei faţă de activitatea maghiară se confirmă şi se 
manifestă chiar prin marele concurs pe care Secţia Politică a Armatei Roşii îl acordă în 
orice ocazie organizaţiei „M.A.D.O.S.Z.” (li se pun la dispoziţie localuri pentru întruniri, 
se trimit delegaţi politici sovietici care iniţiază şi dau indicaţiuni conducătorilor acestei 
organizaţii, etc.)

Astfel, la adunarea din Sibiu, în cursul lunii noiembrie a.c., delegatul politic al 
Armatei Roşii a spus conducătorilor organizaţiei „M.A.D.O.S.Z.” să nu aibă nici o teamă, 
chiar dacă vor pleca Armatele Roşii, căci în nici un caz ungurii nu vor fi judecaţi de 
români, care sunt la fel de vinovaţi şi au făcut parte din asociaţia criminală hitleristă.

2) Diferite elemente din organizaţiile comuniste, sau afiliate lor, desfăşoară o vie 
activitate pentru a pune la dispoziţia Comandamentului Sovietic material documentar, în 
susţinerea tezei că administraţia românească este abuzivă şi incorectă şi că nu i se poate 
încredinţa administrarea regiunilor ardeleneşti, recucerite.

Din unele informaţiuni rezultă că Secţia de Propagandă de pe lângă Comandamentul 
Armatei Sovietice din România, cu care atât conducătorii Partidului Comunist cât şi 
fruntaşii unguri din România sunt în strânsă legătură, a dat instrucţiuni să se strângă cât 
mai multe date şi dovezi în legătură cu pretinsele atrocităţi şi abuzuri săvârşite de 
autorităţile româneşti faţă de populaţia minoritară.

Secţia Politică strânge toate aceste date exacte, despre acţiunile anti-minoritare ale 
autorităţilor româneşti şi ale unor fruntaşi politici români, pentru a dovedi, atunci când 
se va pune problema Ardealului, că românii sunt stăpâniţi de şovinism şi că nu vor putea 
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stăpâni teritorii cu populaţie eterogenă, şi că pacea în aceste regiuni nu va putea fi 
menţinută decât printr-o organizare pe baze federative.

În acest sens sunt semnificative unele declaraţii ale domnului Bolgar Lajos făcute 
colaboratorilor săi, după care Moscova ar fi hotărât soarta Ardealului, care nu va fi nici 
românesc, nici unguresc, ci o republică independentă sub protectorat sovietic. Şeful 
propagandei partidului ar fi primit instrucţiuni să acţioneze în acest sens.

Pentru atingerea scopului de mai sus, propaganda maghiară depune toate eforturile 
pentru captarea minoritarilor unguri de la noi care, odată comunizaţi, vor forma împreună 
cu comuniştii români din Ardeal o majoritate, care printr-un plebiscit va putea hotărî 
autonomia Ardealului, iar pe urmă anexarea sa de către U.R.S.S.

Se pare că Secţiunea Politică este foarte mulţumită de faptul că o parte din presa 
românească are atitudine agresivă faţă de maghiari, căci aceasta îi uşurează mult misiunea 
şi activitatea.

3) În scopul celor arătate mai sus şi pentru defăimarea autorităţii româneşti, 
cunoscutul ziarist şi comunist ungur – Pikai –, din ordinul dr-ului Bolgar, a întocmit un 
raport asupra chestiunilor ardeleneşti, în care se accentuează în special situaţia creată 
minorităţii maghiare de către autorităţile româneşti.

În acest raport Pikai arată:
– Că motivul pentru care minoritarii unguri şi-au îndreptat privirile spre Budapesta îl 

formează faptul nerespectării promisiunilor făcute de domnul Iuliu Maniu, în Adunarea 
Naţională de la Alba Iulia (libertate şi drepturi egale cu cele ale poporului român).

– Că autorităţile române au săvârşit jafuri şi abuzuri faţă de minoritarii unguri.
– În capitolul în care se ocupă de modul cum au fost recrutaţi lucrătorii unguri pentru 

detaşam. de lucru, arată că autorităţile româneşti au dat dovadă de lipsa oricărui sentiment 
uman şi european.

Subliniază faptul că lucrătorii unguri şi prizonierii sovietici au fost supuşi la munci 
grele şi executate în condiţii inumane, încât o mare parte din ei au murit. (Această parte 
din raport a fost subliniată de Secţia Politică a Armatei Sovietice şi s-a pus menţiunea 
„Moscova contestare”).

– Critică în termeni aspri Serviciul de Contraspionaj român, atitudinea brutală şi 
ilegală a exponenţilor Siguranţei.

– Deasemeni, critică aspru dispoziţiunile prin care s-a interzis întrebuinţarea limbii 
maghiare, iar în legătură cu libertatea individuală arată că aceasta nici nu a existat!

– Asupra autorităţilor româneşti arată că ele nici astăzi nu sunt în stare să înţeleagă 
principiile democratice şi că ele continuă politica fascistă.

– Pikai susţine că dacă în administraţia şi siguranţa românească nu se va face o 
epuraţie severă, atunci România va continua şi mai departe politica fascistă.

Propune ca epuraţia să se facă de comuniştii locali cu concursul autorităţilor militare 
sovietice.

– Critică aspru şi arată că pătura intelectuală română este născută fascistă şi nu este în 
stare să introducă un regim democratic.

La sfârşitul studiului Pikai trage concluzia că populaţia maghiară din Ardeal este pe 
drumul cel mai bun de a se încadra, în mod conştient, în masele comuniste, şi prin aceasta 
va contribui în mare măsură la sovietizarea Ardealului.

În ceea ce priveşte situaţia politică din România, susţine că este absolut necesar ca 
supravegherea politică internă să fie făcută de soviete.

4) Pentru combaterea efectelor acestei activităţi maghiare, apreciem că este necesar să 
se înceapă o propagandă susţinută şi activă în vederea demascării tuturor tendinţelor de 
subminare a Statului Român.
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Această propagandă apreciem că este necesară să se facă atât în masele populare cât şi 
faţă de U.R.S.S., cărora trebuie să li se demonstreze prin dovezi concludente reaua 
credinţă şi netemeinicia dovezilor pe care caută să le evidenţieze propaganda maghiară, 
denaturând adevărul.

 12
Corespondenţă cu referire la hotărârea Consiliului Central Consultativ
al Frontului Naţional Democrat din Transilvania de Nord

Cluj, 24 decembrie 1944

La adunarea generală de vineri s-a lansat propunerea legată de organizarea unei 
conferinţe democratice în ceea ce priveşte Transilvania de Nord.

Cluj, 24 decembrie. La 22 decembrie, înainte de masă, în clădirea Băncii Naţionale, a 
avut loc adunarea generală a Consiliului Central Consultativ al Frontului Naţional 
Democrat din Cluj. Conducerea prezidiului i-a fost încredinţată lui István Dán, consilier 
orăşenesc. Despre cele discutate la adunare, Consiliul a emis un raport oficial, redat în 
ansamblu în cele ce urmează.

„Consiliul Central Consultativ al Frontului Naţional Democrat, la adunarea generală 
din 22 decembrie, a decis următoarele:

Adunarea a discutat scrisoarea Uniunii Democrate a Românilor către Frontul Naţional 
Democrat (FND) în care, la început, reprezentanţii FND din Transilvania de Nord au fost 
acuzaţi de aspiraţii de autonomie, apoi, uniunea s-a apărat faţă de acuzaţiile FND, potrivit 
cărora ar avea o politică cu tendinţe separatiste.

Uniunea Democrată a Românilor afirmă că, deşi nu poate lua parte la adunarea 
Consiliului Consultativ din 22 decembrie, respectând anumite condiţii – discutabile de 
acum încolo, este de acord cu colaborarea.

Primarul Tudor Bugnariu, deputat în Partidul Apărarea Patriotică, menţionează că 
afirmase deja la şedinţa precedentă faptul că Uniunea Democrată a Românilor are o 
politică ineficientă, tergiversantă şi antidemocratică şi că de atunci a anticipat că această 
uniune va răspunde în felul descris mai sus. El cere definitiva respingere a colaborării.

N. Goldberger, secretarul regional al Partidului Comunist din Transilvania de Nord, 
prezintă călătoria sa de trei săptămâni în Ardealul de Nord. Din cele zece judeţe ale 
Transilvaniei de Nord, în şase a reuşit să stabilească legături de colaborare. Crede că – în 
cazul în care acest lucru este dorit de toţi şi la modul sincer – este absolut necesară o 
cooperare a tuturor forţelor democratice din Ardealul de Nord.

N. Goldberger afirmă că Transilvania de Nord – dincolo de propria voinţă – a rămas 
singură şi este obligată să-şi rezolve singură cea mai mare a problemelor economice şi de 
transport. Atrage atenţia că, pentru această situaţie specială a Transilvaniei de Nord, 
vinovaţii sunt, în primul rând, bandele de tâlhari legionari ale Gărzilor lui Maniu, care 
împiedică prin activitatea lor îndeplinirea clauzelor Convenţiei de Armistiţiu şi tulbură 
colaborarea paşnică dintre popoarele din Ardeal. Acelaşi lucru săvârşesc – nu în ultimul 
rând – şi elemente din Partidul Crucilor cu Săgeţi şi Partidul Imrédy, care provoacă aceste 
lucruri prin atitudinea lor.

Totodată, vorbeşte despre lipsa de informare politică din diferitele oraşe ale Ardealului 
de Nord. Explicaţiile sale au fost pretutindeni bine primite. Afirmă că, în cea mai mare 
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parte a Transilvaniei de Nord, sindicatele şi Partidul Comunist sunt deja organizate. 
Sindicatele se pregătesc pline de entuziasm pentru congresul care va avea loc anul viitor 
la Bucureşti, în prima decadă a lunii ianuarie. Partidul Comunist lucrează la realizarea 
colaborării dintre forţele democratice şi organizarea unei administraţii democratice. În 
mai multe locuri, este susţinut în această activitate de Uniunea Populară Maghiară, de 
Frontul Plugarilor, precum şi de Uniunea Populară de Apărare.

În unele judeţe, munca lor este încetinită de lipsa conducerii centrale. Propune 
organizarea unei conferinţe democratice în Transilvania de Nord, la care, după părerea sa, 
trebuie invitată şi Uniunea Democrată a Românilor. Referitor la aceasta, propune ca FND 
să mai facă o ultimă încercare de a stimula interesul Uniunii Democrate a Românilor – în 
cazul în care aceasta doreşte cu adevărat să lupte pentru democraţie – cu referire la o 
activitate comună.

La sfârşitul prezentării a subliniat faptul că Consiliul Central Consultativ trebuie să fie 
în frunte şi în ceea ce priveşte ajutorarea Armatei Roşii. Face apel, aşadar, la reprezentanţii 
oficialităţilor să-şi mărească eforturile în această direcţie.

Laurenţiu Curea, consilier episcopal, reprezentantul Frontului Plugarilor, protestează 
împotriva acuzaţiilor nefondate ale Uniunii Democrate a Românilor.

Adunarea generală, după mai multe luări de cuvânt şi mici modificări, votează apelul 
scris propus, delegându-i pe István Lakatos şi dr. Vescan Teofil să realizeze înţelegerea 
legată de un program minim de colaborare cu reprezentanţii Uniunii Democrate a 
Românilor care au fost invitaţi. Această discuţie va avea loc în 27 decembrie, la ora 9 
dimineaţa, în clădirea Consiliului Central Consultativ.

Dr. Vescan Teofil afirmă că nu mai doreşte să poarte vreo discuţie cu Uniunea 
Democrată a Românilor şi doar la cererea expresă a adunării generale se angajează la acest 
lucru. La cererea Frontului Plugarilor va participa la discuţii şi L. Curea.

După aceea, Sándor Jakab şi István Lakatos prezintă rezultatele deplasării lor la 
Bucureşti. Guvernul a promis sincer susţinerea Ardealului de Nord. Doar în ceea ce 
priveşte cursul dintre leu şi pengo nu au reuşit să obţină nici o decizie. Ajutorul din 
partea Uniunii Populare de Apărare va sosi în Transilvania de Nord în zece zile.

Adunarea a luat la cunoştinţă acest raport. Consiliul Central Consultativ a acceptat în 
unanimitate angajarea lui Emil Einhorn pe postul de secretar administrativ. Sarcinile pe 
care le are de îndeplinit vor fi stabilite de direcţiune.

Consiliul primeşte cereri de mare interes zilnic, între orele 9–12.
Cu excepţia problemelor legate de purificarea etnică, problemele personale sunt luate 

în discuţie [doar] dacă acestea sunt de un interes deosebit. La orice memoriu se va răspunde 
în patru săptămâni. Pentru coordonarea activităţii diferitelor comisii de epurare, va fi 
desemnată Comisia de Apel pentru Epurări, formată din cinci membri: dr. Jenő Neumann, 
dr. István Sáry, Gheorghe Rusu, dr. Teofil Vescan şi Sándor Wolf. Consiliul Central 
Consultativ atrage atenţia comisiei nou înfiinţate să procedeze într-un mod extrem de 
sever la controalele efectuate în cazul comisiilor cu activitate mai slabă. Prima adunare a 
Comisiei de Apel pentru Epurări va avea loc în cea dintâi zi de Crăciun, la ora 12 la amiază, 
deoarece se vrea accentuarea şi în acest fel a caracterului festiv şi serios al epurărilor.

Consiliul Central Consultativ îl încredinţează pe Pogăceanu Vasile, secretar general al 
judeţului, – ca delegat oficial –, să reprezinte consiliul atât în faţa organelor publice, cât şi 
în faţa particularilor. Ca locţiitor este desemnat István Lakatos.

În ceea ce priveşte acţiunile întreprinse de ei, aceşti delegaţi vor proceda conform 
dispoziţiilor consiliului sau vor cere ulterior acceptul acestuia. Consiliul îşi asumă toată 
răspunderea pentru acţiunile delegaţilor. Dispoziţiile consiliului vor intra în vigoare în 
felul următor: Pe baza responsabilităţilor primite din partea Consiliului Central Consultativ 
propunem domnului prefect (primar) emiterea următoarei dispoziţii: …”
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Administraţia şi corespondenţa vor fi realizate de către prezidiul consiliului. Adunarea 
aprobă ca Sindicatele Unite să fie reprezentate prin şapte membri în Consiliul Central 
Consultativ, iar grupul femeilor muncitoare din sindicate şi tineretul să aibă şi ei câte un 
loc. Totodată, dispune ca organizaţiile de tineret să se hotărască asupra persoanei delegate 
care să le reprezinte. Consiliul aprobă procesul verbal consemnat de delegaţii săi cu 
referire la cercetările în curs întreprinse în problema universităţii.

Consiliul decide să se propună dizolvarea consiliului orăşenesc, care nu mai 
corespunde în prezent, şi va alege un alt consiliu.

Totodată, propune ca prezidiul să facă cunoscut în faţa Comisiei Juridice memoriul 
prefectului, în care se cer explicaţii la următoarele probleme:

1) Cine poate fi considerat criminal de război?
2) Cine sunt vinovaţii pentru atitudinea antidemocratică faţă de popoarele 

conlocuitoare şi organizaţiile de muncitori?
3) Există reglementări legale aplicabile în ceea ce priveşte acţiunile de mai sus?
4) În general, ce puncte de vedere există referitor la înaintarea procedurii penale?
La sesizarea oficiului prefectului, consiliul transmite Comisiei Juridice problema 

abrogării Ordinului Ministerial cu numărul 1440-941 şi studiul care ţine locul propunerii. 
Atrage atenţia consiliului asupra faptului că propunerea este urgentă.

La cererea unora dintre membrii Poliţiei Politice cu referire la înfiinţarea unei societăţi 
vânătoreşti, se stabileşte faptul că o asemenea aprobare nu poate fi dată decât de către 
oficialităţile militare.

Consiliul Consultativ hotărăşte că în data de 27 decembrie, ora 9 dimineaţa, vor avea 
loc şedinţele diverselor comisii, iar următoarea adunare generală va fi în 29 decembrie 
începând cu ora 8,30. Acest extras din procesul verbal are valoarea unei comunicări 
oficiale care, la cerere, poate fi transmisă oricui şi în scris.

Preşedinţia Consiliului Central Consultativ

Világosság, 24 decembrie 1944

 13
Punctul de vedere al Uniunii Democrate Române în ceea ce priveşte 
colaborarea cu Consiliul Central Consultativ şi Frontul Naţional Democrat

Cluj, 26 decembrie 1944

A
I. Atitudinea şi declaraţiunile de până acum sunt bune.
II. Faţă de oricare încercare de a forma o autoritate, fie şi numai consultativă, cu 

ingerinţă asupra Transilvaniei de Nord întregi, trebuie luată atitudine dârză de 
respingere.

III. În cazul în care s-ar institui un Comandament Sovietic militar-administrativ cu 
autoritatea pe întreg Ardealul de Nord, dacă această calitate regională a comandantului ar 
fi certă şi dovedită precis, şi dacă acest Comandament va cere să se instituie oarecare 
formaţiune sau comisiune consultativă, cu repercusiuni asupra întregului Ardeal de 
Nord, se vor cere noi instrucţiuni, urmând a se lua avizul şi al Ministerului de Externe.

Până vor sosi aceste instrucţiuni, se va temporiza răspunsul.
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IV. Exclusiv pentru ajutorarea administraţiunii locale (oraşul şi jud. Cluj), UDR să 
colaboreze în următoarele condiţiuni:

a) Delimitată precis activitatea pentru Cluj.
b) Comisiunea consultativă să îşi păstreze strict această calitate: să-şi dea părerea 

numai asupra chestiunilor care îi vor fi supuse din partea autorităţilor constituite de aut. 
sovietică (prefect, primar). Prin urmare să nu ia iniţiative, ci să consulte o autoritate 
oarecare, care îi cere această consultare.

c) Hotărârile acestei comisiuni să cuprindă totdeauna părerea, chiar dacă ar rămâne 
în minoritate, a UDR. Deci comisiile să nu aducă hotărâri – aceste le vor aduce autorităţile 
consultate – ci să dea numai opiniuni. UDR, chiar şi prin opinii separate, înaintate în 
scris, să îşi arate punctul de vedere. Prin aceasta răspunderea hotărârilor rămâne în 
sarcina autorităţii, iar UDR rămâne credincioasă convingerilor sale.

d) Deoarece „administrare” nu înseamnă legiferare, UDR să se ferească şi la caz de 
nevoie să uzeze de opiniuni separate, de câte ori se vor cere măsuri cu caracter legislativ.

e) În această comisiune consultativă a Clujului, românii trebuie să aibă majoritatea. În 
cazul când nu s-ar admite ca UDR să aibă majoritatea, se va tinde ca românii din toate 
partidele să aibă, ca o oglindă a situaţiei etnice a judeţului, inclusiv a Clujului.

f) Să se redacteze procese verbale în mai multe originale, din care să se păstreze în 
arhiva UDR un original.

V. Planul prezentat de FND pare că intenţionează un fel de „cerc de studiu”, care îşi 
pune singur problemele. Aceasta o poate face fiecare partid în casa lui, nu e nevoie de o 
colaborare pentru aşa ceva. Rost are numai o comisie consultativă, care să dea sfaturi 
cerute de autorităţi. O asemenea comisiune care studiază problemele care şi le pune 
singură are numai un caracter academic, care nu ajută administraţia. Iar să vie această 
comisiune cu propuneri, ar însemna instituirea unui organism necunoscut în Constituţie 
şi în alte legi. Sau chiar să aducă hotărâri, ar fi un nonsens juridic.

VI. Dacă se va cădea de acord asupra rostului de mai sus (consultativ, la cerere) a 
acestei comisiuni, se va elabora în comun un fel de regulament în care se vor fixa 
principiile de mai sus (p. IV).

VII. Un contact cu celelalte partide trebuieşte ţinut. El să fie cât se poate de cordial, 
până la puncte de program şi răspundere, în care materie nu trebuie făcută nici o 
concesiune.

VIII. Trebuieşte luat contact cu Comandamentul sovietic, arătându-i caracterul 
democratic al UDR şi stându-i la dispoziţie în ce priveşte administrarea pe care o exercită 
acel Comandament.

Dacă se instituie un Comandament pentru întreg Ardealul, se vor cere instrucţiunile 
amintite, luându-se contract pe cât posibil şi până la primirea lor.

Ierarhii noştri, ar fi bine dacă ar face invitaţii acestui Comandament regional, dacă s-ar 
institui el.

IX. În ce priveşte „platforma” FND sunt indicaţiuni separate.
26. XII. 1944.

B
În ce priveşte „platforma” FND
„Platforma” formulată de FND Bucureşti e un proiect de program de guvernare a ţării 

întregi, propus de FND.
Partidele democratice PNŢ şi PNL au respins colaborarea pe baza acestei platforme. 

Deci ea a rămas numai un program de partid, sau de grupare (FND).
FND Cluj poate să-şi însuşească, dacă vrea, acel program-platformă. E o chestiune 

internă a lui.
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II.
UDR respinge această platformă ca temeiul de colaborare cu celelalte partide din Cluj, 

pentru următoarele motive:
1) UDR e, de fapt, după cum a declarat deja UDR, reprezentanta celor două partide 

„istorice”, în colaborare şi cu guvernul român. Prin urmare UDR nu poate accepta o 
platformă respinsă de aceleaşi partide.

2) Cu toate că PNŢ şi PNL au respins platforma FND, totuşi e posibilă o guvernare de 
colaborare. Deci această platformă pusă de unele partide nu e o condiţie de colaborare 
nici chiar la guvernarea ţării.

3) PNŢ şi PNL – deci şi UDR – au alte programe, care diferă de platformă.
Aceste programe au fost publicate. UDR stă pe baza acestor programe şi ar face un act 

de lipsă de conştiinţă politică dacă le-ar refuza şi ar accepta alt program – pe care nu-l 
împărtăşeşte tale-quale.

4) Platforma e un program de guvernare a ţării, în toate compartimentele vieţii de stat, 
cu soluţionarea diferitelor probleme fundamentale politice, rasiale, etc.

Ori colaborarea partidelor din Cluj are cu totul alt scop. Nu au să facă reformă, nu au 
să guverneze, nu au să facă politică sau să legifereze. Au o singură misiune: administrarea, 
respectiv colaborarea cu administraţia temporară a Clujului.

În consecinţă, e deplasat să se discute „platformă” pentru activitate restrânsă, locală 
administrativă – de expedient.

26. XII. 1944.

 14
Adresa Comisarului Poporului pentru Afacerile Externe al Republicii Socialiste 
Sovietice Ruse, I. Lavrentiev, către adjunctul Comisarului Poporului, I. Vâşinski, 
privind înfiinţarea administraţiei provizorii în Transilvania de Nord9

Moscova, 26 decembrie 1944 SECRET

Comunicarea oficială a tovarăşului Tevcenkov, şeful Direcţiei Politice a Frontului II 
Ucrainean, care cuprinde raportul scris10 al secretarului regional din Ardealul de Nord al 
Partidului Comunist Român, Goldberger, şi care analizează situaţia economică şi financiară 
a Transilvaniei de Nord, atrăgând atenţia asupra următoarelor îndatoriri:

1) Organizarea unui Comisariat pentru Administrarea Regiunilor Eliberate din 
Transilvania de Nord, care ar sta în fruntea organelor administrative, economice, 
financiare, comerciale, de ocrotire a sănătăţii şi de învăţământ. După cum reiese din 
scrisoare, conducerea comisariatului ar fi desemnată din rândul populaţiei din Transilvania 
de Nord de către autorităţile militare sovietice.

2) Organizarea băncii cu capital din partea Comandamentului sovietic, contravaloarea 
acestuia achitându-se în viitor prin transporturile produselor industriale şi alimentare.

3) Aprobarea schimbului de materii prime între România şi Transilvania de Nord prin 
cliring. La o analiză mai atentă a acestor propuneri se ridică următoarele probleme:

a) Cât timp nu se va anexa Nordul Ardealului (în parte sau în totalitate) României?

  9 Trimis lui A. Vâşinski în arhivă – obs. red. rus.

 10 Vezi documentul nr. 17 (Goldberger, după ce şi-a trimis raportul autorităţilor sovietice 
competente, l-a mai înmânat şi conducerii partidului său. Aceasta vezi sub nr. 25). 
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b) Se anexează toată Transilvania României, iar dacă nu, mai exact care [parte]?
La întrebarea guvernului român legată de introducerea administraţiei române, 

guvernul sovietic a răspuns, prin intermediul Comisiei Aliate de Control, că termenul şi 
modul de înfiinţare a organelor administrative în Ardealul de Nord sunt în strânsă legătură 
cu toate celelalte probleme ale îndeplinirii clauzelor Convenţiei de Armistiţiu, în primul 
rând cu îndeplinirea unor condiţii precum articolul 2. Semnarea acordului privind 
transporturile, precum şi măsurile reparatorii (ceea ce poate fi aşteptat în cel mai scurt 
timp), nu înseamnă încă îndeplinirea conştiincioasă a condiţiilor articolului 2 al 
Convenţiei de Armistiţiu din partea guvernului român. Astfel, se pare că în practică nu se 
poate vorbi despre predarea Transilvaniei de Nord nici după semnarea acordului amintit, 
cu referire la transporturi. În afară de acest lucru, problema predării Ardealului de Nord 
României este cel mai important stimulent pentru guvernul român, nu doar în ceea ce 
priveşte îndeplinirea obligaţiilor sale economice prevăzute în Convenţia de Armistiţiu, ci 
şi în ceea ce priveşte politica internă şi externă a acestuia.

Astăzi, nu există materiale prin intermediul cărora ar putea fi dat un răspuns hotărât 
[la întrebarea], care parte din Transilvania de Nord ar trebui restituită Ungariei şi care 
României. În raportul comisiei tovarăşului Litvinov nu există un răspuns în ceea ce 
priveşte această problemă, iar acum, când a fost constituit Guvernul Naţional din Ungaria, 
va trebui să ne ocupăm la modul serios cu aceasta. Cred că comisia tovarăşului Litvinov 
ar trebui să se ocupe de elaborarea acestei tematici.

În cazul în care decizia va fi să nu-i revină întreaga Transilvanie de Nord României, va 
trebui, probabil, să aibă loc în prealabil o înţelegere cu aliaţii în ceea ce priveşte 
propunerea, iar acest lucru necesită destul de mult timp. Astfel, având în vedere cele 
expuse mai sus, se pare că predarea Ardealului de Nord românilor nu poate fi realizată în 
lunile următoare11.

Dacă pornim de la această concluzie, ţinând cont totodată şi de situaţia economică 
gravă în care se află Transilvania de Nord, precum şi de necesitatea utilizării cu succes a 
industriei existente în folosul Armatei Roşii, ar fi oportună înfiinţarea unui organ de 
conducere administrativă provizorie, subordonând acestuia toate autorităţile locale şi 
încredinţându-i conducerea economică şi financiară a întregului Ardeal de Nord. Acest 
organ administrativ provizoriu format din reprezentanţii populaţiei locale ar trebui să-şi 
desfăşoare activitatea sub controlul unui delegat din consiliul militar al Frontului 2 
Ucrainean, conform hotărârii nr. 6803 GOKO12 din 27 octombrie 1944, aduse în legătură 
cu intrarea Armatei Roşii pe teritoriul Ungariei. (Subliniez hotărârea, deoarece prin 
aceasta sunt stabilite responsabilităţile comandamentului militar sovietic pe teritoriile 
maghiare eliberate. Se înţelege că din cauza obligaţiilor noastre în ceea ce priveşte politica 
externă, Transilvania de Nord nu poate fi considerată teritoriu maghiar.)

Referitor la propunerea legată de înfiinţarea unei bănci în Transilvania de Nord şi 
aprobarea schimbului de materii prime între România şi Transilvania, aceste probleme ar 
putea fi rezolvate în practică de către serviciul administrativ provizoriu13.

 11 Paragraful însemnat cu *...* este indicat cu o linie verticală pe marginea stângă a paginii. La 
acest paragraf s-au mai adăugat cu scrisul de mână a lui Vâşinski următoarele: „Acest lucru 
nu este corect. În cel mai scurt timp trebuie pregătită pentru CAC propunerea de predare. 
Autoritatea provizorie nu trebuie înfiinţată”. – Obs. red. rus.

 12 Comisia de Apărare a Statului.

 13 La acest paragraf poate fi citit următoarea observaţie: „Aceste probleme sunt comune pentru 
toată România şi – la fel ca în celelalte regiuni ale României – trebuie rezolvate tot de 
guvernul român. Vor trebui schiţate şi discutate măsurile, nu mai târziu de 29 XII. A. 
V[âşinski]. 27 XII” – obs. red. rus.
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Înfiinţarea conducerii administrative provizorii va nelinişti, fără îndoială, guvernul 
român. Această acţiune însă poate fi explicată cu uşurinţă românilor, aducând aceleaşi 
argumente pe care le-am prezentat guvernului român în cazul răspunsului dat la 
constituirea organelor administrative în Ardealul de Nord, arătând, prin completare, 
necesitatea unei examinări temeinice privind realizarea articolului 19 din Convenţia de 
Armistiţiu, referitor la predarea întregului Ardeal de Nord sau a celei mai mari părţi din 
acesta.

A. I. Lavrentiev

AVP RF. f. 125. Op. 33. P. 127. D. 7. 8-11. Originalul. Publicat:„Tri vizíta A. Ja. Visinszkova 
v Bukareszt. 1944–1946. Dokumentii rosszijszkih arhivov”. M[oszkva], Documentul nr. 22, 
1998. Traducere pe baza: Transzilvanszkij vaprósz. Vengero-rumünszkij territorialnüj szpor 
i SZSZSZR 1940–1946. Dokumentü. (Ed.: Tofik, Iszlamov.), Moscova, 2000, doc. 67, p. 269–
270.

 15
Hotărârea luată de consfătuirea membrilor Comitetului Juridic delegat
de către partidele şi organizaţiile Frontului Naţional Democrat cu referire
la problemele actuale

Cluj, 28 decembrie 1944

Procesul verbal a fost încheiat la şedinţa Comisiei Juridice a Frontului Naţional 
Democrat, la Cluj, în data de 28 decembrie 1944, la ora 9. La această adunare au luat parte 
M[iklós] Pojghi, delegatul Partidul Comunist, dr. G[éza] Pásztai, din partea Partidului 
Social Democrat, dr. Á[goston] Bernád, de la Uniunea Populară Maghiară, dr. J[enő] 
Neumann, delegat din partea Alianţei Populare Democrate Evreieşti şi I[stván] Belovai, 
delegat al Consiliului Sindicatelor.

Preşedinte: dr. G. Pásztai, procesul verbal este consemnat de: M. Pojghi.
Referitor la hotărârea luată de Consiliul Consultativ Central la adunarea generală din 7 

decembrie 1944, Comisia Juridică a analizat cele înregistrate în Procesul Verbal nr. 1, 
făcând următoarele modificări şi completări:

I Puterea supremă
1) Sursa de drept de unde provin obligaţiile şi drepturile populaţiei din Transilvania 

de Nord şi care reprezintă statutul constituţional al acestui teritoriu este Convenţia de 
Armistiţiu semnată la Moscova, în data de 12 septembrie 1944, pe de o parte de către 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Statele Unite ale Americii de Nord şi Marea 
Britanie, şi pe de altă parte de România.

2) Ca urmare a celor din alineatul precedent, Comisia Juridică menţionează că 
suveranitatea statului maghiar asupra acestui teritoriu şi asupra populaţiei Transilvaniei 
de Nord a încetat.

3) În numele semnatarilor Convenţiei de Armistiţiu şi pe baza încredinţării Comisiei 
Interaliate de Control, suveranitatea va fi exercitată de Comandamentul sovietic al armatei 
cu susţinerea mandatarilor săi.
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II Legea
4) În acest teritoriu să se aplice legile democratice ale Ungariei pe baza continuităţii 

juridice şi conform dispoziţiilor precise ale Comandamentului armatei.
5) Dispoziţiile autorităţilor juridice, orăşeneşti şi judeţene, care nu intră în mod 

expres în atribuţiile acestora, însă emiterea lor este necesară pentru corelarea legilor şi 
dispoziţiilor existente cu principiile democratice şi antifasciste, precum şi cu textul şi 
spiritul Convenţiei de Armistiţiu, să se redacteze conform următoarelor formule:

„Pe baza împuternicirii primite din partea autorităţilor militare competente dispunem: 
...”

Toate dispoziţiile anterioare, chiar dacă nu sunt redactate în această formă, să se 
considere corecte.

III. Utilizarea limbii
6) Conform dispoziţiilor Comandamentului armatei şi pe baza continuităţii juridice, 

pe teritoriul Transilvaniei de Nord se vor aplica legile democratice ale Ungariei. În opinia 
Comisiei Juridice sunt antidemocratice, în primul rând, acele dispoziţii ale legii care 
susţin că pe teritoriul Ardealului de Nord limba oficială este cea maghiară şi că utilizarea 
ei ar fi obligatorie peste tot în viaţa publică, neţinând cont de faptul că în acest teritoriu 
convieţuiesc atât maghiari, cât şi români în aproximativ aceleaşi proporţii; două popoare 
cu conştiinţă naţională care, pe baza egalităţilor în drepturi, în vederea ocrotirii culturii 
lor şi din cauze practice, sunt îndreptăţite să ceară punerea în practică a principiului 
tratamentului egal; în consecinţă, în opinia Comisiei Juridice, pe teritoriul Ardealului de 
Nord pot fi puse în practică următoarele principii democratice:

7) Toţi locuitorii, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, de stat ori private, au 
dreptul de-a folosi liber limba lor maternă, maghiară sau română, scris şi vorbit, atât în 
viaţa publică, cât şi în cea privată.

Autorităţile sunt obligate să răspundă cererilor persoanelor de mai sus în limbile 
utilizate de aceştia.

8) În toate serviciile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei, precum şi în cadrul 
şedinţelor acestora, fiecare membru are dreptul de a-şi folosi propria limbă maternă. La 
cerere, preşedintele trebuie să asigure traducerea succintă a luărilor de cuvânt în limbile 
membrilor de altă naţionalitate.

În teritoriile unde autoritatea administrativă sau instituţia îşi desfăşoară activitatea 
(are competenţă), iar populaţia are aceeaşi limbă maternă într-o proporţie de 90%, 
procesele verbale ale şedinţelor pot fi consemnate exclusiv în această limbă a majorităţii.

Dacă însă cel puţin 10% din numărul populaţiei totale are o altă limbă maternă decât 
majoritatea acelui teritoriu administrativ, procesele verbale ale şedinţelor vor fi consemnate 
şi în limba minorităţii naţionale. În acest ultim caz, şi administrarea internă va fi bilingvă, 
în sensul în care poate fi utilizată liber oricare dintre cele două limbi oficiale.

În ceea ce priveşte corespondenţa dintre două autorităţi administrative, va fi folosită o 
limbă comună. În cazul în care nu există o asemenea limbă comună, autoritatea care 
adresează solicitarea va avea obligaţia de a anexa traducerea în limba autorităţii sesizate.

Regulile de mai sus se aplică şi în cazul persoanelor juridice de stat ori private care au 
limbi materne diferite.

9) În instanţă se utilizează limba maternă a locuitorilor care formează cel puţin 90% din 
populaţia acelui teritoriu în care tribunalul respectiv este competent. Dacă mai există şi o altă 
naţionalitate în proporţie de 10% din populaţia totală a teritoriului, limba utilizată va fi:

a) limba maternă a părţilor similare,
b) limba maternă a pârâtului sau acuzatului, în cazul în care părţile au limbi materne 

diferite,
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c) limba maternă a pârâţilor sau acuzaţilor, în cazul în care sunt majoritari,
d) în cazul în care pârâţii sau acuzaţii aparţin în aceeaşi măsură diferitelor naţionalităţi, 

poate fi luată în considerare şi este decisivă limba maternă a reclamantului ori a părţii civile,
e) dacă nici astfel nu poate fi constatată majoritatea, limba utilizată în cadrul 

procedurii va fi cea a naţionalităţii majoritare din acel teritoriu jurisdicţional.
Limba utilizată în cadrul procedurii, dacă a fost stabilită, nu mai poate fi schimbată 

nici la procedura de recurs şi nici în cazul limbii utilizate în afara procedurii judiciare, în 
ceea ce priveşte cauza principală.

Referitor la utilizarea limbii materne nu este valabilă renunţarea prealabilă, înaintea 
procesului.

Referitor la utilizarea limbii materne, situaţia juridică a mandatatului este asemănătoare 
cu cea a mandatantului.

Audierea părţilor şi a martorilor se face în propria lor limbă maternă, exceptând 
situaţia când partea audiată afirmă că doreşte să folosească limba procedurală, deşi 
aceasta nu este limba ei maternă.

Preşedintele tribunalului asigură translatorii oficiali care să stea la dispoziţia justiţiei.
În ceea ce priveşte limba utilizată în gestionarea cazului şi în corespondenţa dintre 

cele două autorităţi judiciare, se folosesc în mod corespunzător dispoziţiile din capitolele 
anterioare.

10) Dispoziţiile şi anunţurile de interes public emise de autorităţile administrative şi 
juridice vor fi elaborate şi în limba maternă a naţionalităţii care formează cel puţin 3% 
din populaţia totală a teritoriului în care acestea sunt competente.

11) Din motive practice şi pentru a înlesni activitatea administrativă şi juridică, 
Comisia Juridică recomandă organizarea în cadrul unor sectoare administrative şi juridice 
a populaţiei de aceeaşi naţionalitate, respectiv cu aceeaşi limbă maternă.

12) Pentru garantarea dreptului de utilizare a limbii materne într-un cerc tot mai larg 
şi în interesul maselor, Comisia Juridică recomandă asigurarea drepturilor minoritare 
descrise la punctele 8) şi 9) chiar şi în cazurile în care pe teritoriul respectiv numărul 
populaţiei cu aceeaşi limbă maternă nu atinge proporţia de 10%.

   100 în comunele în care numărul total al populaţiei este de 1.000
   150 “ ” “ ” “ 1.500
   200 “ ” “ ” “ 2.000
   300 “ ” “ ” “ 3.000
   400 “ ” “ ” “ 4.000
   500 “ ” “ ” “ 6.000
   300 în oraşele ” “ ” “ 3.000
   400 “ ” “ ” “    4.000
   500 “ ” “ ” “    6.000
   600 “ ” “ ” “    8.000
   800 “ ” “ ” “  10.000
 1.000 “ ” “ ” “  15.000
 1.200 “ ” “ ” “  20.000
 1.500 “ ” “ ” “  25.000
 2.000 “ ” “ ” “  30.000
 3.000 “ ” “ ” “  40.000
 4.000 “ ” “ ” “  50.000
 5.000 “ ” “ ” “  70.000
 6.000 “ ” “ ” “ 100.000
 8.000 în judeţele ” “ ” “ 100.000
10.000 “ ” “ ” “ 150.000
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12.000 “ ” “ ” “ 200.000
15.000 “ ” “ ” “ 250.000
12) Comisia Juridică consideră necesară apărarea dreptului de folosire a limbii 

materne, propunând următoarele sancţiuni:
„Cine ridică obiecţii în mod conştient, cu scopul de-a încălca dreptul folosirii limbii 

materne, şi încearcă să aducă prejudicii dreptului valabil [?] ori împiedică prin orice 
mijloace acest drept şi contravine în mod conştient oricărei dispoziţii a legii, săvârşeşte o 
infracţiune împotriva păcii în rândul populaţiei conlocuitoare şi este pasibil la pedeapsa 
de 2 ani [detenţie]. În cazul sancţionării cu detenţia [?] va fi stabilită şi suspendarea din 
funcţie şi pierderea drepturilor politice. Procedura penală trebuie deschisă din oficiu.

IV. Siguranţa publică
În legătură cu siguranţa publică, Comisia Juridică îşi menţine poziţia deja formulată în 

textul următor:
13) Apărarea siguranţei publice cade în sarcina puterii centrale de stat, în primul rând 

deoarece doar aceasta poate da indicaţii privind directivele generale, poate efectua 
controlul public şi să asigure unitatea serviciului siguranţei publice, fără de care nu poate 
fi garantată eficienţa acestuia.

14) Statul transferă organelor administrative locale autoritatea organizării şi susţinerii 
unităţilor de siguranţă publică, asigurând prin aceasta colaborarea populaţiei din teritoriul 
administrativ respectiv şi evitând aversiunile existente în regimurile nedemocratice între 
organele de siguranţă publică şi locuitori.

15) Comisia Juridică consideră că organele de siguranţă publică existente în Cluj sunt 
bine organizate în principiu, dar le apreciază ca provizorii până când, în spiritul 
formulărilor de mai sus, puterea de stat va organiza conducerea şi controlul central.

16) Primarul oraşului Cluj şi vice-primarul14 să fie chemaţi de către preşedinţia 
consiliului pentru a elabora, în colaborare cu experţii, un regulament de organizare şi 
funcţionare pentru poliţia oraşului şi a comitatului.

17) Comisia Juridică îşi dă avizul în ce priveşte asigurarea eficienţei serviciului de 
siguranţă publică, membrii poliţiei trebuie să fie instruiţi şi să primească uniformă şi 
arme.

18) Domnul prefect al judeţului15 trebuie să fie solicitat de către preşedintele 
consiliului pentru a stabili, fără întârziere, criteriile pe baza cărora pot avea loc arestările 
politice.

V. Criminalii de război
Luând în discuţie sesizarea nr. 1777 din 9 decembrie 1944 a prefectului judeţului Cluj, 

Comisia Juridică îşi dă avizul la următoarele:
19) În general, criminali de război pot fi considerate acele persoane civile care au luat 

parte în mod activ la pregătirea, pornirea şi conducerea războiului actual.
20) În ceea ce priveşte Ardealul de Nord, criminal de război poate fi considerată 

persoana care, începând cu anul 1933, a instigat la antagonism, ură sau desconsiderare 
între rase, popoare ori religii, prin viu grai sau în scris, şi prin exercitarea influenţei 
asupra opiniei publice.

21) Poate fi considerată în mod special criminal de război persoana care a săvârşit 
infracţiunea descrisă mai sus în postura de membru al unui guvern, funcţionar de stat 
delegat de un guvern, senator sau deputat, preot sau lider al unei asociaţii confesionale, 

 14 Tudor Bugnariu şi dr. Lajos Csőgör.

 15 Vasile Pogăceanu.
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persoană care educă, conduce ori supraveghează tinerii, este membru al conducerii 
centrale, judeţene ori juridice a unui partid politic sau instituţie culturală, economică, 
religioasă şi filantropică, este editor, redactor ori colaborator permanent al unui organ 
periodic de presă, sau autorul unei lucrări ştiinţifice sau literare.

22) Criminal de război este persoana care a făcut propagandă în vederea aderării 
acestei ţări la convenţia celor trei puteri, ori şi-a dat votul pentru aderare ca membru al 
guvernului, Camerei Deputaţilor sau Senatului. Este considerată circumstanţă agravantă 
dacă această persoană considera o necesitate susţinerea în luptă a Germaniei şi după 
ieşirea Italiei din război, afirmând acest lucru.

23) La 20), 21), 22) este considerată circumstanţă agravantă dacă criminalul de război 
a obţinut avantaje materiale ori sociale importante în urma unui asemenea 
comportament.

24) Este considerat criminal de război cel care – în contradicţie cu Constituţia ţării 
sale şi cu principiul egalităţii în drepturi – a luat parte la redactarea, votarea sau aprobarea 
ulterioară a unor legi, decrete de lege ori instrucţiuni de aplicare care au produs prejudicii 
morale sau materiale unor cetăţeni din cauza apartenenţei lor rasiale, naţionale sau 
confesionale.

25) Este considerat criminal de război cel care, fiind membru al unui guvern, lider al 
unei autorităţi administrative sau al unui corporaţii autonome, a dat dispoziţie pentru 
executarea unor legi şi prevederi anticonstituţionale şi nedemocratice, precum şi persoana 
care a executat aceste dispoziţii cu exces de zel ori în mod inuman, dar, în sfârşit, şi cel 
care a obţinut avantaje materiale prin executarea acestor legi şi dispoziţii fasciste.

26) Este considerată criminal de război persoana care a desfăşurat o activitate 
susţinută şi eficientă în interesul unui partid politic sau al unei organizaţii care a votat 
legile şi dispoziţiile amintite ori le-a considerat în mod explicit necesare.

27) Din cauza comportamentului antidemocratic pot fi considerate vinovate 
persoanele care, în contradicţie cu legile şi reglementările în vigoare, prin executarea cu o 
perseverenţă exagerată a acestora, au împiedicat funcţionarea şi organizare unor instituţii 
şi sindicate de natură politică, economică, culturală şi filantropică ale muncitorilor, cu 
activităţi fizice sau intelectuale, şi cei care i-au persecutat sau i-au desconsiderat pe 
conducătorii şi membrii acestor organizaţii, precum şi acele persoane care au instigat la 
ură împotriva claselor muncitoare şi instituţiilor acestora.

28) Deoarece nu există nici o lege specială care să conţină reglementările potrivite 
pentru sancţionarea criminalilor de război, se aplică în mod corespunzător § 171 şi 172 al 
Codului Penal cu referire la agitaţia împotriva naţiunii, religiei şi clasei sociale, precum şi 
§ 471 şi urm. al Codului Penal referitor la abuzul de putere oficială; mai poate fi aplicat 
articolul XLI din 1914, referitor la ocrotirea onoarei, sau articolul III din 1921 referitor la 
siguranţa ordinii în stat.

29) Procesul va fi intentat de procuratură din propria iniţiativă ori pe baza unei 
reclamaţii. Persoanele care se simt lezate în interesele lor morale, materiale sau personale 
se pot adresa autorităţilor judiciare şi în mod direct. Prescripţiile nu pot fi luate în 
considerare.

30) În opinia Comisiei Juridice, cea mai competentă instanţă în ceea ce priveşte 
judecarea criminalilor de război ar fi Curtea Juraţilor, a cărei funcţionare a fost suspendată 
de ordonanţa ministerială antidemocratică şi fascistă nr. 6898/1919. Paragrafele Bp. 337–
352, 363–369 şi Bp. 1–28 ar putea fi simplificate în mod cores punzător.

31) Majoritatea crimelor de război ar putea fi cercetate şi sancţionate pe cale civilă. 
Organele competente vor găsi modalităţile şi posibilităţile prin care vor putea fi pedepsiţi 
– după cum merită – criminalii de război, duşmanii egalităţii în drepturi, instigatorii la 



145

conflicte, ură şi desconsiderare între popoare, rase şi confesiuni, cei care au un 
comportament inuman şi agresiv.

Proces verbal încheiat şi semnat16.
Datat ca mai sus.

Arhivele Societăţii Muzeului Ardelean, fondul György Nagy, Arhiva Demeter, 
documentele vieţii publice, f. n.

 16
Raportul delegatului din Bucureşti, Nicolae Goldberger, către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român despre situaţia din Transilvania de Nord

Bucureşti, 30 decembrie 1944 Strict secret!

Tovarăşi,

Situaţia politică din Transilvania de Nord după plecarea autorităţilor române este 
caracterizată prin nesiguranţă generală. Organizaţiile noastre de partid, în primul rând 
comitetul local, au încercat să clarifice situaţia politică printr-o serie de conferinţe ţinute 
atât pentru activiştii de partid, cât şi pentru forţele democratice române şi maghiare, 
înţelegând aici şi pe foştii membri din Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Liberal de 
odinioară. Principala directivă, reprezentată pentru noi prin articolul scris de tovarăşul 
Luca, poate fi sintetizată prin două puncte fundamentale:

1) Transilvania de Nord nu aparţine în prezent nici Ungariei, nici României, deşi 
clauzele de armistiţiu stabilite între Uniunea Sovietică împreună cu aliaţii acesteia şi 
România nu recunosc Dictatul de la Viena şi promit României tot Ardealul sau o parte 
însemnată din acesta. Faptul care a dus la această situaţie în Ardealul de Nord era că 
guvernul Blocului Democratic nu a respectat condiţiile armistiţiului, neţinând seama nici 
de cele mai elementare cerinţe ale acestuia.

2) Administraţia numită de guvernul de la Bucureşti, în loc să fie cu adevărat 
democratică şi să ţină cont de drepturile naţionalităţilor din Ardealul de Nord, a săvârşit 
– după cum se ştie – acte colonizatoare, reacţionare şi fasciste care nu puteau fi acceptate 
de armata sovietică eliberatoare.

Ca o trăsătură generală poate fi observat în continuare un puternic şovinism, atât în 
rândul maghiarilor, cât şi în cel al românilor. Românii sunt pregătiţi să lupte contra 
şovinismului maghiar şi să dovedească prezenţa acestuia prin fapte. Acelaşi lucru fac şi 
maghiarii în ceea ce priveşte şovinismul român. Toate acestea însă se manifestă prin 
zvonuri care, pe de o parte, deţin date exacte despre faptul că autorităţile române se vor 
întoarce pentru a restabili situaţia, pe de altă parte consideră că, odată cu plecarea 
administraţiei române, Transilvania de Nord va fi subordonată automat guvernului 
democratic care urmează să fie instalat pe teritoriul Ungariei.

Există şi o a treia variantă extrem de răspândită în mijlocul ambelor popoare şi cel mai 
mult în rândul muncitorilor, şi anume faptul că Ardealul a fost uitat de ambele părţi. 
Aceştia doresc independenţa Transilvaniei care, deoarece se învecinează cu Uniunea 

 16 Trei semnături de mână indescifrabile.
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Sovietică, ar putea fi unită cu aceasta. Modul de manifestare al populaţiei maghiare atrage 
atenţia din acest punct de vedere. Majoritatea maghiarilor (exceptând ceea ce a rămas din 
forţele fasciste) nu doresc reinstaurarea vechiului regim maghiar şi ar accepta orice alt 
regim, cu excepţia celui românesc.

Discuţia purtată de mine cu ţăranii din Maramureş este semnificativă din acest punct 
de vedere. Aici este extrem de puternic şovinismul român, iar la întrebarea mea, ce vor 
face fără jandarmi, au răspuns: „Păi, au plecat românii noştri, dar este mai bine fără ei, 
căci au venit cu sacul gol şi au plecat cu şase care. Au dus cu ei şi căruţele, şi boii”.

Aceste manifestări se observau mai cu seamă la clasa muncitoare, la muncitorii 
sindicatelor din Târgu Mureş şi la şedinţele comitetelor sindicale locale. La alegerea 
delegaţilor pentru Congresul Sindicatelor Unite din România s-a pus problema ca cei care 
au fost delegaţi să nu fie de acord sub nici o formă cu unirea Transilvaniei de Nord cu 
România, ci să ridice problema independenţei Ardealului de Nord, precum şi intenţia de 
a se uni cu Uniunea Sovietică.

Deoarece la Târgu Mureş eu am condus şedinţa, le-am explicat tovarăşilor cât de 
periculoasă poate fi expunerea unui asemenea punct de vedere, mai cu seamă la congresul 
de la Bucureşti. Le-am spus că punctul lor de vedere este periculos, nu are nici o actualitate 
şi ar conduce la o ruptură în interiorul frontului antifascist, iar existenţa acestuia este 
deosebit de importantă nu doar pentru Ardealul de Nord şi România, ci şi pentru mişcarea 
antifascistă mondială. După toate acestea, comitetul local din Târgu Mureş şi-a anulat 
hotărârea prealabilă şi a acceptat să ia parte la Congresul Sindicatelor Unite din România, 
cu toate drepturile şi obligaţiile ce rezultă de aici.

Am explicat situaţia în care se află, de fapt, Ardealul de Nord, precum şi necesitatea 
de a uni forţele clasei muncitoare pentru lichidarea definitivă a fascismului, atât pe front, 
oferind ajutor trupelor eliberatoare, cât şi în spatele frontului, prin curăţirea uzinelor, a 
administraţiei şi a vieţii sociale de rămăşiţele fascismului.

Numele partidului nostru este: Comitetul Raional al Partidului Comunist Român din 
Transilvania de Nord sau Organizaţia din Cluj. Sindicatul nostru este afiliat Sindicatelor 
Unite din România, centrul Uniunii Oamenilor Muncii Maghiari din România (MADOSZ) 
se găseşte la Braşov, iar cea a Apărării Patriotice la Bucureşti. În ceea ce priveşte înfiinţarea 
acestuia, platforma noastră este identică cu platforma Frontului Naţional Democrat din 
România, care nu a fost recunoscută de Uniunea Democrată a Românilor17. Considerăm 
valabile negocierile şi în continuare, nu întrerupem relaţiile, dar nu intenţionăm să facem 
declaraţii care contravin Uniunii Sovietice ori politicii externe a Comisiei de Armistiţiu. 
Cerem unirea tuturor forţelor democratice pentru a susţine prin acţiunile lor 
democratizarea Transilvaniei de Nord şi apropierea dintre cele două popoare, precum şi 
lupta comună a acestora împotriva rămăşiţelor fascismului şi ale şovinismului.

În acest spirit mi-am ţinut prelegerea, în limbile română şi maghiară, intitulată „Despre 
situaţia politică şi economică a Transilvaniei de Nord”, în mai multe oraşe din Ardealul 
de Nord şi cu participarea atât a reprezentanţilor forţelor democratice maghiare, cât şi a 
celor româneşti.

Esenţa prelegerilor mele era să nu aşteptăm din umbră urmările evenimentelor, ci să 
intensificăm activitatea Frontului Naţional Democrat care, susţinut de platformă, ar 
continua lupta pentru refacerea economică, financiară şi administrativă a Ardealului de 
Nord în funcţie de situaţia concretă.

Sub semnul acestei raţiuni am înfiinţat comisiile FND, pe lângă cea deja activă din 
Cluj, la Dej, Bistriţa, Zalău, Baia Mare, Sighetul Marmaţiei, Satu Mare, Odorheiu Secuiesc, 
în Ciuc, Trei Scaune şi la Carei. În aceste oraşe [şi judeţe], în afara organizaţiilor 

 17 În originalul în limba rusă: Frontul Naţional Democrat.
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muncitoreşti şi a forţelor democratice rămase, am adunat în jurul nostru şi mai mulţi foşti 
membri ai partidelor naţional ţărănesc şi liberal de odinioară. Comisia teritorială a decis şi 
a considerat că a sosit timpul pentru convocarea reprezentanţilor FND din toate judeţele, 
la sfârşitul lunii ianuarie, şi adoptarea la consfătuiri a unei hotărâri în legătură cu o acţiune 
unitară susţinută de platforma FND, privind problemele economice, de sănătate etc. Acest 
lucru este într-atât de realizabil încât, peste trei săptămâni, în trecere prin Dej şi Bistriţa, 
am constatat că aceste comisii FND sunt deja organizaţii active care, prin acord reciproc, 
au reuşit demiterea din funcţie a prefecţilor, rezolvarea unor neajunsuri din administraţie, 
respectând nenumărate obligaţii şi luarea în tot judeţul a mai multor măsuri practice. 
Aceeaşi situaţie există şi în judeţele Satu Mare şi, în special, în Odorhei.

Din cauză că nu am primit nici un fel de răspuns legat de propunerea noastră referitoare 
la înfiinţarea Comandamentului din Transilvania de Nord, în opinia noastră cu atât mai 
mare nevoie este de consfătuire.

În lipsa centralizării activităţilor noastre, nu poate exista o eficienţă maximă în ceea ce 
priveşte eforturile depuse.

Situaţia economică
Situaţia ar putea fi descrisă cel mai bine prin constatarea că există enorm de mari şi 

multe lipsuri în toate domeniile vieţii economice. Distrugerea liniilor ferate şi lipsa 
mijloacelor de transport a cauzat faptul că deşi în judeţul Bihor există destul grâu, la Cluj 
raţia de pâine a unui muncitor este de 200 grame, iar uneori nu se primeşte nici această 
cantitate. Aceeaşi diferenţă există şi între judeţele Satu Mare şi Maramureş: în primul 
judeţ este grâu destul, iar în cel de-al doilea este o penurie de făină de grâu şi porumb cum 
n-a existat niciodată.

Totuşi, nu doar o funcţionare defectuoasă în domeniul transporturilor este cauza 
exclusivă a acestei situaţii grave, ci şi faptul că nu există carburanţi pentru batoze – pentru 
cele mai multe ar fi nevoie de benzină şi ulei de uns –, astfel, mare parte a cerealelor nu 
sunt treierate (o altă parte putrezeşte).

Propunerea noastră pe care am făcut-o ţăranilor, să treiere cu hădăragi, ca acum 
cincizeci sau o sută de ani, a avut un succes minim. Cu asemenea metode, ţăranii nu pot 
treiera decât cantitatea care ajunge pentru trei zile familiei lor. Nici nu mai vorbesc despre 
lipsa grăsimilor, care, dacă există cumva într-unul dintre judeţe, în celălalt nicicum nu 
mai ajunge. De pildă, în judeţele Satu Mare, Sălaj şi Bistriţa Năsăud există ulei de floarea 
soarelui, din care un litru costă 10–12 pengő, însă la Cluj şi Oradea, sau în alte oraşe, nu 
se găseşte nici cu preţul de 25–30 pengő. Din cauza unor astfel de lipsuri, judeţele au fost 
într-aşa măsură izolate unele de altele, încât Odorheiul şi Mureşul şi-au închis ermetic 
graniţele nu doar spre România, ci şi spre celelalte judeţe din Transilvania de Nord, şi nu 
permit transportul mărfurilor decât în schimbul unor produse de care acestea nu dispun. 
De pildă, sunt dispuşi să dea scândură, grinzi, ulei sau alte materii prime în schimbul 
zahărului, kerozinului, benzinei, lânii ori altor lucruri de care au nevoie. Până când nu se 
va normaliza situaţia şi nu există o înţelegere valabilă pentru întregul Ardeal de Nord, nu 
putem critica foarte aspru această situaţie. Dimpotrivă, suntem de acord ca din judeţul 
Bistriţa grâul să nu fie transportat în Bucovina, judeţul Turda sau Făgăraş. Altfel, în scurt 
timp va începe foametea. Am făcut propunerea ca prefecţii să emită o circulară în care îi 
obligă pe toţi primarii să garanteze pe propria răspundere faptul că din sate nu se trimit 
cereale – cu excepţia surplusului – şi că se asigură seminţele pentru semănat. De altfel, 
acolo unde acest lucru până acum era interzis a trebuit să permitem comerţul cu seminţe, 
deoarece, altfel, ţăranii nu ar fi mers la piaţă cu cereale, iar conducerea de la sate nu este 
în stare de-a aduna grâu pentru populaţia oraşelor. În ceea ce priveşte preţul cerealelor, 
avem discuţii serioase şi cu autorităţile sovietice, deoarece acestea în multe locuri vor să 



148

păstreze preţurile oficiale existente de pe vremea venirii lor aici. Preţul de 40 de pengő pe 
chintal este însă incorect faţă de ţărani. Indiferent de acest lucru, nici preţul stabilit de 
noi la 120 pengő pe chintal nu-i stimula pe ţărani să ajungă la piaţă cu cerealele. De pildă, 
în judeţul Turda se oferă 7.000 lei pentru un chintal de grâu. În cele ce urmează voi mai 
vorbi despre greutăţile cauzate de diferenţele de curs pengő-leu.

În cea mai disperată situaţie sunt însă muncitorii. Dincolo de faptul că muncitorii de 
la căile ferate nu au mai primit salariu de săptămâni întregi (problema căilor ferate s-a 
rezolvat abia de câteva zile, de la societatea de căi ferate române au primit de două ori 
salariile pe care le aveau înainte), iar în majoritatea cazurilor, muncitorii au salarii 
îngrozitor de mici, care nu le acoperă nici măcar nevoile minime de alimentaţie. De pildă, 
muncitorii de la fabrica de încălţăminte din Oradea câştigă 50 pengő pe săptămână, adică 
1.500 lei, iar minerii din Baia Mare şi împrejurimile acesteia maxim 100 pengő săptămânal. 
Putem spune, aşadar, că în afara muncitorilor din Cluj şi Târgu Mureş, care în general au 
impus decizia sindicatelor, conform căreia un muncitor nu poate fi plătit cu mai puţin de 
2 sau mai mult de 5 pengő pe oră, în celelalte oraşe din Ardealul de Nord nu a fost 
împlinită această cerinţă de bază.

Totodată, piaţa neagră are o perioadă de înflorire, aici doar cu preţuri exorbitante pot 
fi achiziţionate mărfuri provenite din Vechiul Regat. Preţul unui kilogram de zahăr este 
între 1.500–1.800 lei, etc. Tot aici se vând la negru ciorapii de mătase, lenjeria de corp, 
produsele de piele, pantofii sau talpa pentru pantofi şi, aceste lucruri acolo fiind mult mai 
ieftine, se câştigă sume fabuloase cu ele.

Conform principiului schimburilor de mărfuri, am început înfiinţarea colectivelor 
comunale şi orăşeneşti. Cele mai mari lipsuri sunt sesizate în judeţele Maramureş, Cluj şi 
Ciuc. Nicăieri nu se găsesc în cantităţi corespunzătoare seminţe pentru semănat, petrol 
lampant, benzină sau chibrituri. Penuria de medicamente este totală.

Ar exista posibilitatea deschiderii unei fabrici de cherestea, unde s-ar putea produce 
material lemnos şi scândură pentru construcţii. Ar putea fi exploatat cărbunele de la 
Aghireş sau Surduc, iar după ce fabrica de tutun din Cluj va începe producţia cu toată 
capacitatea, ar putea fi revigorată industria tutunului.

Probleme financiare
Aşa cum am arătat ultima oară, piaţa din Transilvania de Nord suferă în mare măsură 

de lipsa banilor, din cauză că în timpul retragerii frontului maghiar şi german toate 
băncile şi-au retras capitalul de la întreprinderile comerciale şi industriale mai mari.

Doar într-o mică măsură a fost îmbunătăţită situaţia în ce priveşte emiterea pengő-lui 
sovietic. Deşi ne-am dat tot interesul, totuşi n-am reuşit să deschidem o bancă pe bază de 
acţiuni sau de altceva, nici măcar la Cluj, unde există rezerve depuse. Proprietarii români ai 
băncilor din Transilvania de Nord nu doresc să ceară nici ei bani de la băncile fostului 
Regat, deşi – după cum s-a aflat – ar putea primi câţi ar dori. Diferenţa de curs dintre pengő 
şi leu, lipsa unui schimb unitar, pricinuieşte mari pagube. De pildă, Comandamentul 
sovietic din Satu Mare – nu se ştie pe ce bază – a stabilit cursul pengő-lui la 14,50 lei. 
Muncitorii de la căile ferate şi-au primit salariul pe baza acestui curs, dar într-o lună pengő 
a urcat la 30 lei, astfel muncitorii şi-au pierdut jumătate din salariul. În general, cursul de 
schimb al pengő-lui este de 30 lei. În judeţul Satu Mare, la graniţa cu România18, un pengő 
este 40 lei. S-a întâmplat de mai multe ori ca pengő să fie cumpărat, adus în România şi 
vândut cu 60 lei (nu se ştie cu ce scop şi din ce cauză). Pe baza unei ruble, care valorează 
100 lei, adică 2,50 pengő, la cursul de schimb oficial ar fi trebuit să fie 40 lei. Până acum, 
strădania noastră de a convinge capitaliştii locali să-şi reia activitatea a adus puţine rezultate. 

 18 Goldberger se referă la graniţa româno-maghiară stabilită la Trianon.
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Acest lucru se explică prin nesiguranţa situaţiei, precum şi prin şovinismul maghiar şi 
român, asmuţit la modul artificial. Şoviniştilor maghiari le este teamă de revenirea 
autorităţilor române, iar şoviniştii români organizează acte de sabotaj pentru a demonstra 
că fără autorităţile române nu este posibilă unirea cu Vechiul Regat. Gestionarea situaţiei 
financiare grave cade în special pe umerii funcţionarilor publici şi de stat. Cu toate 
insistenţele noastre serioase nu am reuşit încă să asigurăm salariul acestora, şi primesc doar 
un avans de 300–400 pengő, la Cluj această sumă ajungând la 800 pengő. Aceasta este o 
problemă mai specială, deoarece, odată cu funcţionarii publici şi de stat, trebuie plătiţi şi 
poşta, pensiile, precum şi demnitarii oraşului. La toate acestea se mai adaugă cheltuielile 
pentru refacerea podurilor, a uzinelor electrice, a conductelor de apă etc.

Câştigurile din impozite ajung foarte greu la buget, mai cu seamă la sate, unde ţăranii 
au distrus orice documentaţie, iar efectivul din aparatul administrativ este incomplet şi 
nu sunt asigurate nici locaţiile pentru acesta. Referitor la anul 1945, peste tot am ridicat 
problema impozitului progresiv, calculând cel puţin cinci grade de colectare.

Problemele sănătăţii
După cum am mai amintit, penuria de medicamente este uriaşă. La retragere, germanii 

au distrus ori au transformat în neutilizabile toate rezervele de medicamente pe care nu le 
mai puteau duce cu ei. În afară de aceasta, peste tot există o lipsă acută de medici. Sunt 
zone în care nu există nici un medic, de pildă în Jibou, ori în judeţele Sălaj, Maramureş, 
Bistriţa Năsăud şi Satu Mare. În ultimul timp am primit vestea că în Bucovina, învecinată 
cu judeţul Bistriţa, este o epidemie contagioasă de tifos exantematic. Au făcut tot ce se 
putea pentru a împiedica răspândirea spre judeţul Bistriţa, însă dacă în ciuda măsurilor 
întreprinse nu reuşesc totuşi să-i taie calea, atunci, în lipsa medicilor şi a medicamentelor, 
Transilvania de Nord este expusă unor grele încercări. Măsurile potrivit cărora medicii 
clujeni deja dezinfectaţi să fie trimişi în provincie nu suferă nici o amânare.

Problemele administraţiei
În cursul săptămânilor care au trecut am mijlocit numeroase completări, iar acolo 

unde era nevoie chiar modificări în ceea ce priveşte administraţia judeţeană şi orăşenească. 
În cea mai mare măsură s-a reuşit curăţirea aparatului administrativ din Cluj, în alte 
judeţe acest lucru s-a întâmplat într-o proporţie mai mică. În majoritatea cazurilor, 
schimbările au fost desfăşurate cu acordul forţelor democratice, ca, de exemplu, demiterea 
prefectului din judeţul Someş [Solnoc-Dăbâca], unde în locul lui dr. Miksa [?], reacţionar 
şi simpatizant cu fasciştii, a fost numit preşedintele FND, dr. [Romulus] Moldovan. În 
acelaşi fel a reuşit comitetul FND să-l schimbe pe prefectul din Bistriţa, care sabota 
activitatea judeţului şi împiedica arestarea fasciştilor, iar în locul acestuia a fost pus 
preşedintele FND din Bistriţa, democratul dr. Ştefan I. Pop. Tot aici l-au arestat pe şeful 
poliţiei, despre care s-a aflat că este hoţ şi tâlhar. În locul lui a venit un evreu democrat. 
Încă o mulţime de schimbări ne aşteaptă în judeţele Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. În 
celelalte judeţe, prefecţii sunt toţi democraţi. Avem mai multe probleme cu numirea 
secretarilor de primărie care, fără îndoială, deţin o poziţie-cheie în ceea ce priveşte 
conducerea comunelor şi menţinerea relaţiilor.

Au existat mai multe cazuri când, deşi organizaţiile democratice, ori frontul [FND – 
obs. autorilor], au reuşit să-l schimbe pe fostul conducător local, secretarul reacţionar a 
pus un nou demnitar reacţionar în locul unuia democratic. Pornind de la principiul că 
secretarii primăriilor pot fi şi alte persoane decât cele cu pregătire specială şi juriştii, au 
fost aleşi în aceste posturi şi muncitori cu orientări democratice despre care a existat 
convingerea că sunt în stare să îndeplinească aceste datorii. Cu aceleaşi probleme m-am 
întâlnit şi la numirea secretarilor comunali, deoarece nu am avut cadre corespunzător 
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pregătite pentru această muncă. După ce în mai multe judeţe au fost numiţi în această 
funcţie învăţători, cu patru clase de gimnaziu sau şi mai puţin, de pildă în judeţele Bihor, 
Mureş [-Turda] ori Someş [Solnoc-Dăbâca], această chestiune rămânând până astăzi 
nerezolvată, nu era pe cine să fi trimis în comune ca secretari. În mai multe locuri se 
prezintă ca o necesitate schimbarea primarului şi aproape în toate judeţele este în curs 
înlocuirea personalului. În unele părţi au fost încheiate alegerile, precum în judeţele Satu 
Mare, Mureş, Bihor şi în cea mai mare parte a judeţului Cluj.

Ne lipsesc mult cadrele de încredere, cu orientări democratice, care ar putea ocupa 
poziţii de răspundere nu doar la prefecturile comunale, ci şi la cele orăşeneşti ori la 
primării, la secţiile financiare şi în alte locuri.

În orice caz, va trebui să ne realizăm planurile în aşa fel încât, odată cu conferinţa 
FND, să poată avea loc la Cluj şi consfătuirea prefecţilor care aparţin platformei FND şi la 
care vor fi luate decizii în legătură cu indicarea unor directive unitare şi o poziţie unitară 
în ceea ce priveşte problemele administrative şi juridice.

În această privinţă am hotărât schimbarea legilor fasciste prin circulare şi am elaborat 
normele juridice referitoare la fasciştii şi criminalii de război. La Cluj funcţionează deja o 
comisie cu responsabilităţi în acest domeniu. La tribunale a fost nevoie de mai multe 
schimbări, precum şi de epurări, deoarece până în ultimul timp, sabotorii şi fasciştii au 
fost achitaţi de către aceştia, menţionând lipsa unor legi referitoare.

Am explicat că menţinerea legilor maghiare de dinainte nu înseamnă neapărat acceptarea 
unor legi fasciste, ci punerea în practică a unor aspecte democratice ale acestor legi.

Peste tot în şcoli s-a început activitatea, aşadar şi în şcolile superioare, înţelegând aici şi 
universitatea maghiară din Cluj. Am făcut totul ca profesorii universitari [români] cu 
orientări democratice să se întoarcă din Sibiu şi Timişoara şi să deschidă universitatea 
românească din Cluj. Respectând acest lucru, ne-am înţeles cu profesorii de la universitatea 
maghiară, care sunt pregătiţi să predea clădirea centrală a universităţii împreună cu tot 
echipamentul acesteia, în cazul în care permitem în schimb menţinerea universităţii 
maghiare într-o altă clădire, din care sunt destule pe aici19. Nu mai putem amâna până la 
venirea profesorilor români deschiderea universităţii maghiare. Suntem de părere că, la Cluj, 
ambele universităţi îşi găsesc locul şi, pe baza principiului egalităţii în drepturi a naţiunilor, 
vor susţine lupta noastră împotriva şovinismului. În cazul în care şi după deschiderea 
universităţii româneşti majoritatea opiniilor vor fi că doar universitatea maghiară are dreptul 
la existenţă, în esenţă nu se va schimba nimic, eventual doar ca formă. În multe părţi am 
numit inspectori din rândul FND pentru controlul procesului de învăţământ, ca acesta să fie 
democratic. În ceea ce priveşte şcolile confesionale care îşi continuă activitatea, am intervenit 
prin intermediul prefecturii ca educatorii de aici să fie plătiţi de către episcopatul acestora, 
precum şi să contribuie la controlul şcolilor respective şi la transformarea acestora în unităţi 
de învăţământ de stat. Acest lucru este necesar mai ales din cauza lipsei banilor din 
Transilvania de Nord, ceea ce face imposibilă renumerarea angajaţilor de stat.

Ar fi edificator de aflat în detalii cine finanţează preoţii din Ardealul de Nord. Cu 
ocazia călătoriei mele am aflat că în judeţul Bistriţa deja toţi preoţii români şi-au ridicat 
renumeraţia pe două luni, iar în continuare vor mai primi bani pentru două luni înainte, 
în lei. Banii sunt reţinuţi la prefectură. După spusele preoţilor au primit salariul de la 
episcopie, în timp ce episcopia susţine că, din cauza lipsei de fonduri, nu poate plăti 
cadrele didactice din învăţământul confesional. În cazul în care aceşti bani provin din 
partea statului, atunci va trebui să fie împărţiţi între preoţi şi cadre didactice, deoarece, 

 19 Despre acordul amintit de Goldberger nu avem cunoştinţe. Dimpotrivă, în lunile următoare, 
din cauza problemei clădirilor, erau negocieri şi discuţii între conducerea universităţii 
maghiare şi forţele politice locale.
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de la prefecturi, profesorii primesc în locul salariului doar din când în când sume mai 
mici sau mai mari.

Se pune problema dacă renumeraţia preoţilor nu cumva are o strânsă legătură cu 
susţinerea elementelor şovine din Ardealul de Nord. Cred că aceasta este situaţia.

Tovarăşi, datorită celor spuse este necesar ca organizaţiile noastre de partid să fie 
puternice şi capabile să conducă toată viaţa politică, economică şi administrativă a 
Transilvaniei de Nord. În acest domeniu am întâlnit până acum dificultăţi mari.

Totodată, la Cluj am reuşit la scurt timp după sosirea noastră să ne reorganizăm, iar în 
locul celor câţiva membri de partid găsiţi acolo, astăzi există deja o sută de membri cu 
bune perspective, iar în curând vor fi trei sute. În alte judeţe şi oraşe nu este atât de bună 
situaţia. Principalul motiv pentru care se întâmplă acest lucru este punctul de vedere de 
principiu, conform căruia cei care au fost arestaţi între 1941–43 sau cei care au avut 
convingeri de provocator ori au făcut mărturisiri Siguranţei nu pot intra nici astăzi în 
rândul membrilor de partid. În orice caz, în momentul de faţă avem comitete de partid, în 
afară de Cluj, la Dej, Oradea, Bistriţa, Satu Mare, Sighetul Marmaţiei, Târgu Mureş, 
Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc şi în Trei Scaune.

Singurul centru de judeţ unde nu există comitet de partid este la Sălajul [sic!]20, dar în 
curând va fi organizat şi aici. Instrucţiunile primite în legătură cu organizarea comitetelor 
au fost completate de mine cu cele primite de la tovarăşul [Sándor] Jakab după ce acesta 
s-a întors de la consfătuirile de la Bucureşti, împreună cu unul dintre tovarăşii din 
Comitetul Central. Instrucţiunile respective le-am predat mai departe la organizaţiile de 
partid din judeţele Someş [Solnoc-Dăbâca], Bistriţa, Mureş[-Turda], Odorhei şi Trei 
Scaune.

Din tot ce am observat în cele cinci săptămâni petrecute în judeţele Transilvaniei de 
Nord reiese că organizaţiile noastre de partid au toate şansele pentru o rapidă dezvoltare 
şi întărire, cu atât mai mult cu cât acest lucru este cerut de evenimentele şi îndatoririle 
noastre din viitor. Partidul nostru poate deveni partid de guvernământ în România, iar 
indicaţiile acestuia sunt aşteptate şi ascultate de toţi reprezentanţii forţelor democratice, 
astfel şi de către cei care se strâng în organizaţiile FND din mai multe oraşe ca foşti membri 
ai partidelor de odinioară, din rândul naţional-ţărăniştilor şi liberalilor. Având în vedere 
această situaţie extrem de favorabilă, este nevoie de cadre de conducere. În fiecare judeţ 
ar trebui să existe cel puţin un membru de partid mai în vârstă şi cu experienţă care i-ar 
conduce şi i-ar învăţa pe cei tineri. Din acest motiv, rugăm CC să desemneze cât mai 
repede un membru în comisia de expertiză a arestărilor din 1941–43, care ar funcţiona la 
Cluj, conform propunerii CC din Ungaria, şi în care şi cei de acolo şi-ar putea delega 
oricând un membru. Până la clarificarea situaţiei vechilor membri de partid, rugăm 
trimiterea a cel puţin patru-cinci activişti în Transilvania de Nord.

Putem face faţă, chiar dacă doar parţial, sarcinilor care ne-au fost trasate de către CC 
doar din cauza faptului că avem organizaţii de masă care au pe zi ce trece tot mai mulţi 
membri, sunt din ce în ce mai activi şi sunt pregătiţi pentru rezolvarea problemelor. O 
astfel de organizaţie este, de pildă, mişcarea sindicală, care are reprezentanţi pretutindeni. 
În anumite locuri există rezultate foarte bune din cauză că muncitorii din sindicate nu 
luptă împotriva proprietarilor, deoarece faptul că lucrează pentru Armata Roşie le dă 
posibilitatea să ia parte într-un mod tot mai activ la activităţile FND, în conducerea 
administrativă ori a altor domenii ale economiei sau ale statului.

Sindicatele din Cluj au un efectiv de cadre extrem de ridicat, peste 15 mii de membri, 
printre ei şi funcţionari remuneraţi. De pildă, „Dermata” are trei mii de muncitori, iar în biroul 
comitetului de uzină lucrează şapte oameni plătiţi de întreprindere (ceea ce este de fapt o 

 20 Evident, este vorba despre Zalău.
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excepţie), care se ocupă cu probleme de organizare şi sindicale. Totodată, la Cluj funcţionează 
Frontul Plugarilor, care întreţine bune relaţii cu mai multe organizaţii comunale şi cu o bună 
parte din judeţ. MADOSZ, de asemenea, îşi desfăşoară activitatea în mai multe oraşe şi 
comune. Am depus mult efort până când am scos din rândul Uniunii Oamenilor Muncii 
Maghiari din România elementele şovine, a căror influenţă se resimte până în zilele noastre în 
organizaţie. O altă organizaţie a noastră este Uniunea de Apărare Patriotică21, care acum şi-a 
început activitatea. Doar la Cluj funcţionează Apărarea Patriotică, care are o activitate foarte 
slabă, iar noi nu am reuşit nici depunând eforturi să-i lărgim sfera de activitate.

Cred că în Transilvania de Nord, în loc de P. S. [?] ar fi fost mai bine să înfiinţăm 
organizaţiile locale ale „ARLUS”22, care ar fi strâns şi elementele democratice care nu 
acceptă în totalitate platforma dar care, în orice caz, simpatizează cu sovieticii.

În cadrul sindicatelor din Oradea am reuşit să înăbuşim cea mai puternică rezistenţă 
şovină, atât din rândul maghiarilor, cât şi din cel al românilor, dar mai ales din rândul 
sindicatului muncitorilor de la căile ferate. În patru săptămâni am terminat cu activitatea 
de informare, iar pentru două săptămâni am numit un instructor în comitetul de organizare 
al sindicatelor unite, pentru a putea realiza o unitate sub formă organizată a celor de la 
căile ferate din Oradea. Au existat şi cazuri când, în timpul şederii de la Oradea, membrii 
„ceferiştilor” sindicalişti de la Bucureşti nu vroiau să facă parte din acelaşi sindicat cu 
muncitorii maghiari. Efectivul sindicatului din Oradea este de 4.000 de oameni, iar acest 
număr creşte odată cu deschiderea noilor întreprinderi.

În afara sindicatului, la Oradea mai funcţionează şi organizaţia MADOSZ, iar relaţiile 
acesteia sunt din cele mai bune în interiorul judeţului. Totodată, aici funcţionează şi 
Frontul Plugarilor, cu rezultate bune în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în cadrul 
comunelor. În oraş s-a reuşit aproape în totalitate realegerea tuturor demnitarilor, numind 
în toate posturile persoane cu gândire democratică.

Judeţul Dej şi Someş [Solnoc-Dăbâca]. Sindicatele din Dej: sindicatul muncitorilor 
căilor ferate, cu patru sute de membri, sindicatul muncitorilor din minele de la Ocna 
Dejului şi mai multe sindicate cu muncitori din diverse domenii, deşi aceştia sunt foarte 
puţini. În fruntea sindicatelor stă comitetul local. În judeţ, sindicate au mai fost organizate 
la Gherla. În afara lor mai funcţionează Frontul Plugarilor, care şi-a diversificat activitatea 
după demiterea prefectului şi are excelente perspective, încât preşedintele Frontului 
Plugarilor este însuşi prefectul. Organizaţia MADOSZ doar în această săptămână a scăpat 
de elementele maghiare şovine şi fasciste ascunse în rândurile acesteia. Are legături bune 
cu satele din judeţ. A fost înfiinţată Uniunea de Apărare Patriotică, în cadrul căreia 
funcţionează o cantină, are însă şi alte activităţi, în general lucrează foarte eficient.

Până la venirea mea în Bistriţa (acum patru săptămâni), sindicatele au început să fie 
organizate împreună cu micii meseriaşi. Sindicatele au fost înfiinţate după separarea 
micilor meseriaşi, care şi-au organizat propria lor asociaţie, dar cu un efectiv foarte mic, 
deoarece fabricile de cherestea existente au fost închise. Trebuie să mai vorbim despre 
organizaţia Frontul Plugarilor, care abia şi-a început activitatea, şi în aceeaşi situaţie se 
află şi Uniunea de Apărare Patriotică.

În judeţul Sălaj şi la Zalău, din cauza lipsei întreprinderilor, sindicatele au fost 
înfiinţate doar cu un efectiv extrem de mic. În acelaşi timp, în timpul prezenţei mele 
acolo a avut loc adunarea generală MADOSZ, la care au fost aşezate bazele organizaţiei, 
iar cele ale Frontulului Plugarilor de asemenea. În judeţ, acum se organizează sindicatele 

 21 Este vorba despre “Uniunea Populară de Apărare”.

 22 Prescurtarea de ARLUS vinde de la Asociaţia română pentru strângerea legăturilor cu 
Uniunea Sovietică – adică prescurtarea în limba română a Societăţii de Prietenie Româno-
Sovietică. A fost înfiinţată în 11 noiembrie 1944, la Bucureşti.
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de la Surduc, unde se aşteaptă aderarea a 1.200 de mineri. Am ţinut o şedinţă cu 
participarea unora dintre mineri şi unde s-a hotărât înfiinţarea sindicatelor unite. La Jibou 
a fost constituit sindicatul lucrătorilor de la căile ferate, cu aproape două sute de membri, 
precum şi organizaţia MADOSZ. La Şimleul Silvaniei au fost înfiinţate de asemenea 
sindicatele şi MADOSZ-ul.

La fel a fost şi în cazul localităţilor Cehul Silvaniei şi Hodod.
Judeţul Satu Mare. La Satu Mare au fost înfiinţate sindicatele şi comitetele locale, iar 

numărul membrilor abia atinge 1.500 de oameni, deoarece oraşul este transformat în ruine 
(acesta este cel mai distrus oraş din tot Ardealul de Nord), şi cele mai multe întreprinderi nu 
şi-au reluat încă activitatea. Cel mai organizat aici este sindicatul celor de la căile ferate.

Sindicatele din Baia Mare sunt destul de puternice şi au peste 3.500 de membri, în cea 
mai mare parte mineri. Comitetele locale sunt deosebit de eficiente şi active, iar tovarăşul 
[Gábor] Birtás a fost din nou delegat aici pentru a efectua muncă sindicală.

Uniunea de Apărare Patriotică şi MADOSZ-ul funcţionează de asemenea în Baia Mare.
La Baia Sprie, minerii sunt bine organizaţi şi, în tot Ardealul de Nord, aici este cea mai 

prietenoasă atmosferă.
La Sighetul Marmaţiei, sindicatele au 1.100 de membri. Organizaţia creşte aici 

continuu. Frontul Plugarilor este în curs de înfiinţare.
Sindicatele din Târgu Mureş sunt destul de bine organizate, numărul membrilor 

acestora se ridică la peste 6.000. Comitetul local se bucură de rezultate foarte bune. Au 
fost constituite şi organizaţiile MADOSZ şi Uniunea de Apărare Patriotică. În judeţul 
Mureş mai există o organizaţie la Reghin. Deoarece fabrica de cherestea nu funcţionează 
în celelalte localităţi raionale, deocamdată nu au fost înfiinţate sindicate, dar organizaţiile 
MADOSZ au bune rezultate şi în aceste localităţi.

În judeţul Odorhei, sindicatele mixte ale muncitorilor de la căile ferate, mineri etc. nu 
au un efectiv prea mare. Cea mai puternică organizaţie este şi aici MADOSZ-ul, cu 2.200 
membri în judeţ. (Totodată, aceasta este cea mai eficientă organizaţie a Transilvaniei de 
Nord). După discuţia mea cu tovarăşii din comitetul de partid, am înţeles clar faptul că din 
această organizaţie trebuie numaidecât epurate elementele maghiare şovine şi fasciste.

În judeţul Ciuc nu există încă sindicate, dar organizaţiile MADOSZ sunt şi aici 
puternice.

În judeţul Trei Scaune au fost deja constituite sindicatele, iar MADOSZ are bune 
relaţii cu satele.

Presa şi propaganda
Din cauza lipsei de cadre, doar în ultimul timp am început să organizăm secţia de presă 

şi propagandă. Totuşi, comitetul de partid a desfăşurat şi înainte de aceasta o muncă serioasă 
de informare, ţinând prelegeri pentru activul de partid. Astfel de prelegeri se ţineau, de 
pildă, despre situaţia politică şi economică a Transilvaniei de Nord, despre platformă [FND], 
despre sindicate şi multe alte teme. Pe această linie suntem încă la începutul activităţii. În 
ceea ce priveşte presa, la Cluj apare săptămânalul Frontului Plugarilor, („Plugarul”23). În 
ultimul timp publică materiale de un nivel mult mai înalt, care pot fi bine utilizate de către 
ţărani. În prezent, în funcţie de posibilităţile de aprovizionare cu hârtie, încercăm să-l 
transformăm în cotidian, ori să atingem cel puţin nivelul de trei apariţii pe săptămână. La 
Cluj se tipăreşte şi cotidianul maghiar, intitulat „Világosság” [Lumina], ale cărui apariţii am 
fost nevoiţi să le modificăm, astfel ziarul este difuzat doar în fiecare a doua zi. Pentru acest 
lucru există două motive. Pe de o parte nu reuşim să asigurăm o gardă redacţională care să 
urmeze direcţia politică indicată de noi (spiritul revoluţionar îi lipsea dintotdeauna 

 23 Plugarul.
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ziarului), iar din acest motiv am întreprins schimbări şi în redacţie. Pe de altă parte lipseşte 
hârtia. În această problemă avem în vedere ajutorul Comitetului Central. Tot la Cluj se 
tipăreşte organul de presă al Blocului Democrat Român, „Tribuna”, care are, la modul 
evident, tendinţe şovine. Totuşi nu mi-am dat acordul la interzicerea apariţiei acestuia, 
deoarece am crezut că vom reuşi să-i cooptăm pe românii cu gândirea democratică în 
activităţile FND, iar astfel vom putea influenţa cuprinsul „Tribunei”.

În celelalte oraşe din Ardealul de Nord sunt probleme grave în acest domeniu, deoarece 
comandamentele sovietice nu contribuie la publicarea unor organe de presă. În pofida 
acestui fapt, la Satu Mare apare cotidianul „Híradó” [Jurnal], care este un ziar foarte bun 
şi cu spiritul combatant şi ajută mult la elucidarea problemelor actuale, contribuind din 
plin şi la demascarea unor zvonuri.

La Târgu Mureş apare de asemenea un ziar la fiecare două zile24.
Ziarul din Carei a fost interzis provizoriu, dar probabil va apărea în curând sub titlul de 

„Szatmár Megyei Közlöny” [Buletinul judeţului Satu Mare], la fel şi săptămânalul „Szabadság” 
[Libertatea] din oraşul Satu Mare25. A apărut şi numărul bilingv al ziarului „Máramarosi 
Világosság” [Lumina din Maramureş]. O pagină a fost scrisă în limba română, iar alta în cea 
maghiară26. Ziarul este publicat de organizaţia Partidului Comunist din Maramureş. Din 
punctul de vedere al conţinutului este foarte slab, iar în ceea ce priveşte caracterul politic 
poate fi criticat. Din aceste motive nu am fost de acord să apară şi în continuare ca organ de 
presă al partidului, de aceea, de acum figurează ca organul mişcării democratice antifasciste.

La Cluj am înfiinţat două cercuri populare, Clubul Józsa Béla27, care poartă numele 
comunistului erou, omorât de jandarmeria maghiară, precum şi „Coşbuc”-ul. Într-unul 
dintre aceste cluburi funcţionează biblioteca maghiară, în celălalt cea românească, şi au 
loc şi prelegeri educative. Am făcut propunerea ca cercuri culturale asemănătoare să fie 
înfiinţate şi în alte oraşe din Transilvania de Nord.

Referitor la materialele de partid, în afara celor primite de CC mai avem şi materiale în 
limba maghiară, publicate la Moscova. Comitetul de Partid din Cluj a editat sub forma 
unei broşuri în limbile română şi maghiară cuvântarea tovarăşului Stalin din 6 noiembrie 
1944, în zece mii de exemplare. Traducerea a fost realizată de Comitetul Regional de 
Partid. Avem promisiuni că în viitorul apropiat vom primi o mie de exemplare din istoria 
PCM în limba maghiară. În scurt timp vom aduce aceste cărţi, deoarece ele sunt extrem 
de importante pentru cadrele noastre maghiare din Ardeal.

În pofida faptului că am avut doar puţin timp la dispoziţie, am pregătit Congresul 
Sindicatelor Unite, la care îi aşteptăm pe delegaţii tuturor centrelor importante din 
Transilvania de Nord. La congres28 dorim să ridicăm două probleme fundamentale: 1) Din 
cauza salariilor mici din regiune, cotizaţiile membrilor sindicali trebuie diminuate; 2) 
Până când relaţiile dintre Transilvania de Nord şi Vechiul Regat vor fi normalizate, trebuie 
înfiinţat Comitetul Regional Român al Confederaţiei Muncii29, cu centrul la Cluj şi sub 
conducerea Confederaţiei Muncii din Bucureşti, care ar putea întreţine, totodată, relaţii 
vii şi cu sindicatele din Ardealul de Nord. Sperăm ca Comitetul Central să fie de acord cu 
propunerile noastre.

 24 Cotidianul oraşului Târgu Mureş, Szabad Szó [Cuvântul Liber], apare din 4 noiembrie 1944. 

 25 În Carei, doar până la 24 iunie 1944 a apărut sub acest titlu un organ de presă. Începând din 
23 august 1944 nu a mai fost tipărit, iar Szabadság a apărut doar din mai 1945.

 26 În acest timp, ziarul din Sighetu Marmaţiei este Poporul, care apare bilingv doar cu anumite 
ocazii, de altfel este tipărit în limba română. 

 27 Este vorba despre Atheneul „Józsa Béla”.

 28 Congresul sindicatelor a avut loc între 26-30 ianuarie 1945, la Bucureşti.

 29 Este vorba despre Federaţia Sindicatelor Unite din România.
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Tovarăşi, Comitetul Regional al Transilvaniei de Nord este bine informat în legătură cu 
greutăţile care se ivesc pe parcursul muncii noastre, mai cu seamă în ceea ce priveşte 
dezvoltarea şi întărirea organizaţiilor de partid. Totodată, este de părere că a făcut deja 
progrese în ceea ce priveşte rezolvarea unor sarcini primite din partea Comitetului 
Central, şi se obligă să atragă mereu atenţia organizaţiilor de partid asupra acestor 
îndatoriri. Din acest motiv am convocat la 7-8 ianuarie, la Cluj, consfătuirea tuturor 
delegaţilor organizaţiilor de partid active din Ardealul de Nord. În afara chestiunilor 
legate de partid, se vor discuta la consfătuire şi problemele ridicate la şedinţa FND din 
Transilvania de Nord, deja amintită de mine.

Anexa la raportul Comitetului Regional din Transilvania de Nord

Despre relaţiile noastre cu Comandamentul Sovietic
Cu toate că la începutul activităţii organizaţiilor partidelor noastre nu am avut relaţii 

lipsite de greutăţi cu Comandamentele Sovietice Regionale din Transilvania de Nord, 
poate fi constatat faptul că în prezent aceste relaţii sunt în general bune, iar în judeţe, 
între părţi se observă o cooperare fructuoasă şi profitabilă pentru toată lumea. Au rămas 
însă câteva chestiuni nerezolvate până astăzi. Nu este vorba despre acele trei puncte 
esenţiale despre care am mai vorbit în acest raport şi pe care le-am prezentat şi personal 
conducerii politice din spatele frontului, de la care am şi primit, printre altele, promisiunea 
fermă legată de hotărârea în ceea ce priveşte numirea apropiată a unui comisar 
administrativ în Transilvania de Nord.

Din raportul meu reiese clar cu câte greutăţi ne-am confruntat în toate cele unsprezece 
judeţe din Ardealul de Nord în ceea ce priveşte munca administrativă, economică, 
financiară, din domeniul învăţământului şi al sănătăţii.

Un alt factor care împiedică munca noastră este faptul că măsurile generale luate de 
comandanţii regionali ai Armatei Sovietice sunt interpretate în funcţie de orientarea lor 
politică sau, de cele mai multe ori, în funcţie de felul în care comandantul respectiv se 
orientează la faţa locului. Câteva exemple: problema salariilor, care se leagă de preţuri şi 
scumpiri. În cazul în care este adevărat că există o dispoziţie conform căreia nici o condiţie 
(înţelegând prin aceasta şi preţurile) nu poate fi schimbată faţă de situaţia iniţială, găsită de 
Armata Roşie la venirea în ţară, atunci este incorect dacă acest lucru are valabilitate doar în 
cazul salariilor muncitorilor. Nici administraţia civilă, nici Comandamentul sovietic nu pot 
stopa creşterea preţurilor, după ce atât în România, cât şi în Ungaria acestea au atins cotele 
maxime. Aşadar, după ce preţul alimentelor de bază a crescut de la 2 până la 300%, şi salariile 
muncitorilor ar trebui modificate în funcţie de acest lucru (aşa cum s-a petrecut şi mai 
demult), la fel cum s-a şi întâmplat în majoritatea oraşelor din Transilvania de Nord, de pildă 
la Oradea, Satu Mare şi în împrejurimile oraşului Baia Mare. La Cluj, unde comisar este 
tovarăşul colonel Macedon, s-a luat hotărârea să se crească plata muncitorilor de la minim 2 
pengő pe oră la maxim 5 pengő pe oră. Acest salariu reprezintă de fapt o sumă absolut 
minimală, care a fost stabilită de sindicatele unite după ce au luat în considerare faptul că 
muncitorii uzinelor produc în mod exclusiv pentru Armata Roşie şi necesităţile de pe front. 
Situaţia este asemănătoare, adică este stabilit salariul minim, şi la Târgu Mureş. În celelalte 
oraşe, tovarăşii comisari recunosc că remuneraţiile actuale sunt extrem de mici, dar spun că 
mărirea acestora nu depinde de ei. Aşadar, această problemă are nu doar un aspect economic, 
ci şi unul politic, în pofida faptului că sindicatele au depus un efort deosebit, iar păstrarea 
directivelor partidului nostru necesită deseori şi sacrificii din partea muncitorilor. Totodată, 
există şi posibilitatea ca fasciştii să răspândească zvonul conform căruia muncitorii care 
produc acum pentru Armata Roşie trăiesc mai prost decât înainte, pe vremea regimului 
fascist. Muncitorii din Ardealul de Nord, mai ales cei de la căile ferate şi minerii, de pildă, cei 
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din Surduc şi din alte părţi, au dat dovadă de un important spirit de sacrificiu şi de înţelegere 
a situaţiei când, mai mulţi dintre ei, timp de 4-8 săptămâni, au lucrat fără să fie plătiţi. În 
acelaşi timp, acest lucru nu înseamnă că, având un venit de 50-100 de pengő pe săptămână 
(în general 1.500 lei) – ceea ce este oricum prea puţin –, şi-ar putea continua activitatea.

O altă problemă, care întotdeauna a stârnit anumite zvonuri, este libertarea presei, 
care trebuie asigurată pentru organizaţiile democratice din interiorul FND. Chiar dacă 
tovarăşii comandanţi sovietici recunosc prin vorbe că masele nu pot fi educate decât cu 
ajutorul şedinţelor şi al presei, în practică ei cauzează destule probleme la aprobarea 
apariţiei ziarelor democratice. De pildă, la Oradea exista deja un comitet de redacţie 
format din elemente democratice verificate şi membrii de partid, care colaborau cu 
acestea. Cu toate că, în principiu, publicarea ziarului era aprobată, acesta nu a putut să 
apară nici după ce comandantul regional (din Cluj) al Transilvaniei de Nord şi-a dat 
acordul pentru apariţie, deoarece comandantul sovietic din Oradea a interzis tipărirea 
acestuia. La Oradea, unde şovinismul este deosebit de puternic în rândul ambelor popoare, 
un ziar democratic antifascist este pur şi simplu de nepreţuit. Tovarăşii noştri au hotărât 
că vor publica un ziar în ciuda interdicţiei comandantului sovietic30. Cu acest lucru şi-au 
riscat libertatea, spunând că au mai fost arestaţi din cauza activităţii lor revoluţionare, şi 
acum sunt din nou pregătiţi pentru acest lucru. Această situaţie nu este singulară. La Satu 
Mare se întâmplă acelaşi lucru. Tovarăşii de acolo au tipărit un ziar fără aprobarea 
comandantului sovietic31. La două zile după apariţie l-au căutat pe comandant şi i-au 
prezentat conţinutul ziarului, iar acesta, considerându-l potrivit, a aprobat publicarea. 
Probleme de acest gen au mai fost şi în alte oraşe, ca Târgu Mureş, Carei etc.

Faţă de aceasta, atitudinea comandantului sovietic din Sighetul Marmaţiei era cu totul 
contradictorie, deoarece el însuşi a dorit ca organizaţia să publice cu orice chip un ziar al 
partidului. Tovarăşii i-au împlinit dorinţa şi, fără aprobarea noastră, mai mult decât atât, 
fără să fim de acord măcar cu înfiinţarea organizaţiei de partid, au tipărit un număr din 
ziar, extrem de slab şi incorect din punct de vedere ideologic.

De asemenea, atitudinea comandanţilor sovietici faţă de epurările făcute în rândul celor 
din aparatul administrativ nu este unitară, mai cu seamă în ceea ce priveşte arestările 
fasciştilor, căci, deşi formal recunosc necesitatea şi importanţa celor amintite, în acelaşi 
timp vor dovezi exagerat de univoce şi concrete pentru îndepărtarea sau arestarea acestora. 
Au existat cazuri când comandanţi sovietici, de pildă cel din Dej, Oradea sau un tovarăş 
maior, primul comandant sovietic din Cluj32, au ordonat eliberarea unor fascişti cunoscuţi 
sub pretextul că nu există destule dovezi împotriva lor. Motivele acestei situaţii nu sunt 
necunoscute pentru mine. Tovarăşii noştri s-au acomodat prea bine cu postura sovieticilor, 
când NKVD nu arestează pe nimeni, decât atunci dacă probele sunt 100% incontestabile. 
Acest principiu însă nu poate fi împlinit pe deplin şi mecanic în apropierea frontului, iar 
în Transilvania de Nord cu atât mai puţin. De altfel, arestarea elementelor fasciste, precum 
şi scoaterea lor din funcţie, stă în competenţa administraţiei civile şi nu poate compromite 
sub nici o formă autorităţile sovietice. Totodată, trebuie avută în vedere atitudinea politică 
şi tovărăşească în ceea ce priveşte susţinerea reciprocă atât din partea tovarăşilor, cât şi din 
partea comandanţilor sovietici din Cluj, Baia Mare, Bistriţa, Odorheiu Secuiesc şi Carei.

Se înţelege că acolo unde, în ciuda tuturor problemelor, partidul şi alte organizaţii 
democratice dovedesc că sunt în stare de-a organiza şi conduce masele, acestea merită 

 30 La Oradea, după intrarea trupelor sovietice şi româneşti, primul cotidian în limba maghiară, 
„Új Élet” [Viaţă Nouă], a apărut abia la 16 ianuarie 1945.

 31 „Jurnalul” [Híradó] de Satu Mare a apărut, probabil, doar în câteva numere între decembrie 
1944 şi martie 1945. 

 32 Generalul Kovlovski?
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toată încrederea comandanţilor sovietici, în acelaşi timp, după cum am mai amintit, nu 
toţi au pregătirea politică necesară şi nu încearcă toţi într-un mod unitar să ia măsurile 
cele mai adecvate.

A fost înaintată o propunere care, dacă ar putea fi introdusă în Ardealul de Nord în 
condiţiile actuale, ar avea o foarte mare importanţă. Este vorba despre faptul că, la 
plecarea germanilor, o bună parte a populaţiei – saşi, şvabi – a părăsit de asemenea 
teritoriul ţării. Doar din judeţul Bistriţa au plecat peste 20 mii de oameni, astfel, judeţul a 
rămas aproape fără populaţie. Există douăzeci de comune, unde casele sunt în stare bună 
şi pământurile sunt destul de fertile.

Pare o soluţie bună şi realizabilă să aducem în localităţile părăsite de germani populaţia 
de moţi. Cu acest lucru s-ar rezolva o problemă veche, dar cu atât mai gravă, a „moţilor 
din Munţii Apuseni”.

Dacă se poate, rog Comitetul Central să analizeze din nou numirea comisarului din 
Transilvania de Nord, iar în ceea ce priveşte problemele economice şi financiare, să ia 
decizii care să ne ajute în mare măsură activitatea.

Nicolae Goldberger

RVP RF. f. 0125. Îd. 33. P. 127. D. 7. L. 17-33, copie în limba rusă.
Transzilvanszkij vaprósz. Vengero-rumünszkij territorialnüj szpor i SZSZSZR
1940–1946. Dokumentü. (Ed.: Tofik, Iszlamov.) Moscova, 2000, doc. 68.

 17
Adresa lui I. Lavrentiev către A. I. Vâşinski, adjunctul Comisarului Poporului 
pentru Afacerile Externe, despre punctul de vedere al Cartierului General al 
Armatei Roşii faţă de problema remiterii Transilvaniei de Nord către România33

Moscova, 31 decembrie 1944 SECRET

1) În legătură cu întrebarea: care parte a Transilvaniei de Nord poate fi dată României, 
având în vedere distanţa existentă în momentul de faţă între front şi România, am intrat 
în contact cu Cartierul General al Armatei Roşii, de unde (de la tovarăşul Stiemenko) am 
primit următorul răspuns:

a) Având în vedere bugetul planificat pentru Armata Roşie, aprovizionarea cu alimente 
a Transilvaniei de Nord este asigurată de Frontul 2 şi 4 Ucrainean. Dacă Transilvania de 
Nord ajunge la România, acesta va considera contribuţiile următoare ca măsuri reparatorii, 
ceea ce în prezent nu este avantajos:

b) Ardealul de Nord asigură spatele Frontului 2 şi 4 Ucrainean.
c) Armatei Roşii îi aparţin două corpuri de armată româneşti care, conform raportului 

tovarăşului Stiemenko, sunt slabe la luptă, iar în prezent motivaţia lor este faptul că 
Transilvania de Nord va ajunge în scurt timp la România. În cazul în care această motivaţie 
dispare, corpurile de armată româneşti vor fi şi mai puţin eficiente.

Pornind de la cele de mai sus, Cartierul General al Armatei Roşii crede că, în situaţia de 
faţă, anexarea Transilvaniei de Nord României nu este avantajoasă pentru noi. În schimb, 

 33 Transmis către A. Vâşinski pentru dispoziţii. Pe document se găsesc următoarele observaţii: 
„Tovarăşului Zorin. Deocamdată nu ridicăm problema. A. Vâş[inski] I/4”. Sublinierile din 
textul documentului provin de la A. Vâşinski – Obs. red. rus. 
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dacă vor fi luate în seamă considerentele politice faţă de cele militare şi economice expuse 
mai sus, atunci Cartierul General este de părere că întreaga Transilvanie de Nord poate 
ajunge la România, în cazul în care cea mai apropiată linie a frontului este la cel puţin 
110 km faţă de aceasta. În acest caz, Cartierul General cere să se fixeze termenul 
corespunzător pentru scoaterea rezervelor alimentare.

2) Articolul 19 din Convenţia de Armistiţiu, care consideră nul [cel de-al doilea] 
Arbitraj de la Viena, poate fi interpretat din punct de vedere juridic în felul următor: până 
la rezolvarea paşnică a situaţiei, tot Ardealul de Nord trebuie să ajungă la România, 
neţinând cont de aspectele etnice ale teritoriului, având în vedere faptul că acest articol 
nu recunoaşte separarea Transilvaniei de Nord de România. Se înţelege că o parte a 
judeţelor din Ardealul de Nord la prima anexare nu ar fi neapărat remise, în cazul în care 
în aceste judeţe există un interes special din punct de vedere militar.

Totodată, consider necesar să vă atrag încă o dată atenţia asupra faptului că nota 
referitoare la Ardeal34 realizată de comisia tovarăşului Litvinov în iulie anul curent nu a 
dat (şi sincer, nici nu putea da) un răspuns la întrebarea: în mod concret, care parte a 
Transilvaniei de Nord – ţinând cont de coloratura etnică a teritoriului – trebuie anexată 
României. Ar fi oportun dacă comisia tovarăşului Litvinov ar formula această problemă în 
acord cu pregătirile pentru Conferinţa de Pace, de vreme ce Uniunea Sovietică oricum va 
trebui să ia atitudine în ceea ce priveşte acest aspect.

3) Conform dispoziţiei Dvs. referitoare la pregătirea propunerii de proiect privind 
remiterea Transilvaniei de Nord către România, anexez proiectul deciziei GOKO35.

A. Lavrentiev
AVP RF. f. 0125. On. 33. P. 127. D. 7. L. 5-6, transcriere în limba rusă. Publicat: „Tri 

vizíta A. Ja. Visinszkova v Bukareszt. 1944–1946. Dokumentii rosszijszkih arhivov”. 
M[oscova], 1998, documentul nr. 23. Tradus pe baza: Transzilvanszkij vaprósz. Vengero-
rumünszkij territorialnüj szpor i SZSZSZR 1940–1946. Dokumentü. (Ed.: Tofik, Iszlamov.) 
Moscova, 2000. doc. 69, p. 287–288.

 34 Nota este datată la 5 iulie. (În limba rusă se găseşte în acelaşi volum ca scrisoarea publicată 
aici, la paginile 233-237). În limba maghiară sunt publicate de: Miklós Zeidler – Béni L. 
Balogh: Az „Erdély-kérdés” a magyar – szovjet külkapcsolatokban [„Problema Transilvaniei” 
în relaţiile externe sovieto-maghiare], aprilie 2000, 2002, p. 54–58.

 35 Comisia de Apărare a Statului (obs. N.M.Z. – V.G.). Conform directivelor lui A. I. Vâşinski, 
Cartierul General al Armatei Roşii a pregătit propunerea de proiect privind retrocedarea 
Transilvaniei de Nord către România:
Proiect
COMISIA DE APĂRARE A STATULUI.
Ordinul nr. …. al C.A.S., din … ian. 1945, Moscova, Kremlin
Referitor la retrocedarea Transilvaniei de Nord către România, conform articolului 19 al 
Convenţiei de Armistiţiu încheiate cu România 
Comisia de Apărare a Statului hotărăşte:
1. Să se facă propunerea pentru Cartierul General al Armatei Roşii (tov. Antonov), să 
pregătească pe data de …. febr. 1945 predarea Transilvaniei de Nord.
2. Comisiei Aliate de Control din România (tov. Vinogradov) să i se încredinţeze sarcina de-a 
informa guvernul român până la …. febr. 1945 despre faptul că, îndeplinind clauzele 
articolului 17 şi 19 din Convenţia de Armistiţiu, Comandamentul Aliat (sovietic) este de acord 
cu introducerea administraţiei române pe teritoriului Transilvaniei de Nord.
La înfiinţarea administraţiei trebuie să fie îndeplinite condiţiile Convenţiei de Armistiţiu. (AVP 
RF. f. 0125. On. 33. D. 7. P. 127. L. 7.) – Obs. red. rus.
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Raportul delegatului Centrului EMGE din Cluj (Asociaţia Agricultori lor 
Maghiari din Transilvania), Béla Demeter, despre călătoria efectuată în 
perioada 1 decembrie 1944–2 ianuarie 1945 în Transilvania de Nord

Cluj, 9 ianuarie 1945

Sarcină

Din cauza evenimentelor războiului şi a problemelor existente în circulaţie – precum 
se ştie – s-au întrerupt legăturile dintre Centrul EMGE şi reţeaua externă. De aceea, în 
vederea reluării activităţilor din cercurile agricultorilor şi din filialele judeţene, am fost 
însărcinat de către direcţiunea EMGE să fac o vizită în satele din Solnoc-Dăbâca, Bistriţa 
Năsăud [comitate] şi cele din Ţinutul Secuiesc, precum şi în filialele judeţene. În decursul 
vizitei urma să constat situaţia actuală a agriculturii, cu privire specială la cele mai 
urgente acţiuni care trebuie întreprinse. Prefectul judeţului Cluj36, sub nr. 1180/1944, cere 
un raport despre condiţiile de alimentaţie publică a Transilvaniei de Nord.

Gherla
Am plecat de la Cluj la 1 decembrie, împreună cu Imre Erdély, funcţionar la EMGE, 

pentru a constata situaţia actuală existentă la fabrica de conserve şi crescătoria de porcine 
din Gherla referitor la Asociaţia pentru Valorificarea Produselor Agricole din Ardeal 
(EGÁSZ), ce intră în sfera de interese a EMGE şi a Cooperativelor Furnica din Transilvania. 
În aceeaşi zi, pe la orele amiezii, am ajuns cu Imre Erdély la Gherla, iar el s-a şi întors a 
doua zi la Cluj şi, probabil, şi-a făcut deja raportul referitor la EGÁSZ. Tocmai de aceea, 
mă voi limita doar la constatarea faptului că, la crescătorie, conducerea a acţionat cu o 
mare neseriozitate, lăsând complet la voia întâmplării acest extrem de important complex 
de bunuri administrative şi luând cu el lichidităţile în valoare de 53.000 pengő ale uzinei. 
În urma acestui lucru, fabrica a suferit pierderi în ceea ce priveşte echipamentul, 
materialele furajere aflate în posesia acesteia şi alte valori depozitate acolo. În schimb, cu 
efectuarea unor mici reparaţii şi completarea echipamentului, uzina ar putea fi pusă în 
funcţiune. Mai există moara de măcinat furajele, aprox. 10.000 buc. de cutii de conserve, 
2 boi cu jug, căruţă şi cazanul cu aburi. L-am găsit la crescătorie pe Endre Dézsi, măcelar, 
care şi locuieşte acolo. Aşadar, doar el ar putea relata când, cine şi ce a luat de acolo, 
deoarece, după cum spun localnicii, tocmai Endre Dézsi a fost cel care a vândut mai 
multe lucruri. Printre altele, şi o parte a ţiglelor de pe acoperişul depozitului de la grajduri. 
Va trebui efectuată o cercetare temeinică pentru a stabili în această problemă responsa-
bilităţile şi persoanele considerate vinovate.

Situaţia economică din oraşul Gherla şi împrejurimile acestuia
În Gherla s-a oprit aproape în totalitate circulaţia mărfurilor din cauza problemelor 

din domeniul transporturilor. Doar o anumită cantitate de grâu a fost transportată de aici 
la Cluj pentru alimentaţia muncitorilor de la căile ferate. După spusele experţilor 
economişti care deţin informaţii de aici, în satele din jurul oraşului care sunt departe de 
traseele de trecere ale frontului mai există porcine, şi nici efectivul de bovine nu a suferit 

 36 Înainte de 26 decembrie 1944, prefectul judeţului Cluj a fost seniorul Teofil Vescan. I-a 
urmat Vasile Pogăceanu.
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pierderi mai mari. Mai mult decât atât, mai există şi cantitatea de porumb şi orz necesară 
pentru deschiderea unei crescătorii de porcine de mărime medie la Gherla.

La 1 decembrie, preţurile pieţei erau: porcine vii cu 8–10, carne de porc cu 10–12, 
slănină pentru topit cu 20 de pengő. Carnea de vită cu 5 pengő, uleiul comestibil, adică de 
floarea soarelui, cu 18–20, făină de grâu durum cernută cu 1–1,80, grâu cu 80, porumb cu 
70, orz cu 70, fân cu 25–40 şi paie cu 10 pengő.

Semănatul de toamnă a fost efectuat în doar 40%. Lipsurile se resimt în special la 
produsele textile şi articolele confecţionate din piele.

Una dintre cele mai mari probleme este că în lipsa carburanţilor, agricultorii au treierat 
doar 50% din recoltă, mai mult decât atât, în această perioadă am mai găsit şi la graniţă 
grâu, care însă, ar fi trebuit dus la loc ferit, chiar şi în lipsa carburanţilor.

Armata germană şi maghiară în retragere a produs mari pagube în agricultură.

Dej
Filiala EMGE funcţionează mai departe în vechiul sediu. Şeful de sediu, Dániel Antal, 

se găseşte la locul său, el este în acelaşi timp şi ajutorul prefectului judeţului, iar dintre 
funcţionari sunt aici Róza Fábián şi Péter Bíró, preşedintele Cercului Gospodarilor din 
Şintereag, şi János Fülöp, om de serviciu. Au plecat Miklós Csákány, şeful filialei locale 
(militar), precum şi Papp Gyuláné şi Katalin Sárosy. După schimbare a fost angajat 
provizoriu Domokos Szacsvay, fost intendent la Sântionlunca.

Conform modelului de la Cluj, filiala a primit de la prefect acceptul de funcţionare, 
anexat37. Până la 1 decembrie au fost deja contactate personal toate cele 64 de cercuri ale 
agricultorilor, având în vedere faptul că cei de la conducerea cercurilor şi delegaţii 
acestora din sate au mers la EMGE şi au primit indicaţiile necesare pentru reorganizarea 
cercurilor de agricultori şi obţinerea creşterii producţiei, iar din cauză că şeful filialei este 
în acelaşi timp şi ajutorul prefectului, au beneficiat – în limita posibilităţilor – şi de 
susţinere din partea autorităţilor referitor la cererile justificate.

Starea materială a filialei şi pierderile acesteia cu ocazia războiului sunt atestate de 
inventarul din anexă38.

Situaţia economică a comitatului Solnoc-Dăbâca
Spargerea magazinelor şi golirea mărfurilor din depozitele din oraş a fost începută de 

armata germană şi maghiară în retragere. În prezent există o uriaşă penurie în ceea ce priveşte 
orice produs comercial mai important: produse textile, de pielărie, articole de metal, zahăr, 
precum şi mărfuri coloniale. Tocmai din acest motiv, articolele respective au preţurile extrem 
de ridicate, iar despre cele textile nu putem vorbi, deoarece acestea nu există.

Preţurile de pe piaţă: ouă cu 1 pengő, o cupă (1,5 litri) de lapte cu 4 pengő, făină pentru 
pâine cu 1,50, iar la 1 decembrie carnea de vită a fost 6 pengő; 1 kg. de carne de porc era cu 
12–14 pengő, 1 kg. de slănină pentru topit 20, gâscă grasă cu 100, o pasăre cu 30–40, ulei 
alimentar cu 10–12, petrol cu 30–50, o cutie de chibrituri cu 3 pengő, 10 gr. de piper cu 7, un 
kg. de sare cu l pengő. La târgul săptămânal se vând şi bocanci, iar o pereche de calitate medie 
ajunge la 550 pengő, adică mai mult decât 6 q de grâu, deoarece preţul grâului este fixat la 80 
de pengő. Preţurile la bovine: bovine de tăiat, calit. a II-a, 1500 de pengő, o pereche de boi de 
jug 4000–5000 pengő. Cantitativ, animalele aduse la târg sunt puţine, 20–40 de porcine grase 
se aduc săptămânal, animalele se cumpără mai ales direct în sat. În comunele mai îndepărtate 
de drumul principal, desigur, şi preţurile sunt mai scăzute. Postavul ţesut în casă şi adus la 
târgurile săptămânale, adică ţundra, aprox. 300 pengő (material pentru o pereche de izmene).

 37 Anexa nu a fost găsită pe lângă raport.

 38 Nu a fost găsit inventarul pe lângă raport.
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Situaţia din agricultură
Problema treieratului este asemănătoare cu cea din regiunea Gherlei. În ciuda 

exploziilor cauzate de nemţi, rafinăria şi depozitul de materiale s-au păstrat parţial, astfel, 
muncitorii au pus în funcţiune fabrica cu propriile lor puteri. Cantitatea de carburanţi 
depozitată ar fi acoperit parţial necesităţile, dar zilele trecute a fost un incendiu în zonă, 
iar conform celor auzite, s-au distrus aproximativ 20.000 litri de benzină şi petrol.

Semănăturile de toamnă [s-au efectuat în proporţie de] aprox. 25–30%. Pierderile 
şeptelului din timpul războiului sunt de aprox. 85% în kilograme, 30–40% la bovine, 70% 
la porcine şi 20–30% la ovine.

Comitatul nu are grâu. La toate morile uiumul a fost reţinut de prefect pentru a asigura 
alimentele în zonele cu penurie. Pe proprietăţile funciare mijlocii din Solnoc-Dăbâca şi în 
diferite depozite „Futura” a existat o cantitate importantă de cereale care, în cele mai 
multe locuri, a fost prădată de elementele şovine române. La fel şi toate dotările de pe 
proprietăţi. Într-un mod asemănător, au suferit mari pagube şi micii proprietari. Trebuie 
menţionat faptul că aceste lucruri nu erau săvârşite de toţi românii, ci doar de elementele 
şovine, iar pe deasupra, aproape întotdeauna, de gospodarii cei mai înstăriţi. Acum, 
cerealele luate sunt duse la pieţele din judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud şi vândute 
la negru ţăranilor săraci lipiţi pământului cu preţuri de speriat. De pildă, un litru sau o 
baniţă de grâu cu 40–50, iar porumbul la fel.

În ceea ce priveşte furtul din grânare, cazul cel mai reprezentativ este cel de la Şintereag, 
unde comisionarul de la Futura a reuşit să salveze 270 kg. de grâu pentru pâine din depozit. 
La dispoziţia lui Emil Mureşan, un meşter fierar şi primarul comunei, acestea au fost luate de 
gospodarii români mai înstăriţi, încât, în momentul în care comandantul sovietic al Armatei 
Roşii din comună s-a interesat de problemă, doar 43 kg. mai erau din cele 270 de kg.

Proprietăţile de pământ părăsite nu sunt gestionate în mod corespunzător. În fiecare 
loc există alt sistem. În unele comune, primăriile le-au dat în arendă agricultorilor, care 
însă le-au lucrat în această toamnă într-o foarte mică măsură, ori deloc. În alte locuri, 
pământurile au fost împărţite, dar nu după principiul social, deoarece cele mai multe au 
ajuns tot la ţăranii români mai înstăriţi. Agricultorii maghiari nu au beneficiat de pe urma 
acestor bunuri nici prin închiriere şi nici sub vreo altă formă.

Comandamentul Armatei Roşii a acordat peste tot poporului cea mai bună apărare 
împotriva elementelor şovine. Astfel, şi în comitatul Solnoc-Dăbâca s-a dat ordinul ca 
agricultorii maghiari expropriaţi să primească înapoi bunurile inventariate cu moştenitori 
sau de mână moartă. Din păcate, din cauza lipsei organelor penale, acest lucru nu s-a 
întâmplat decât pe alocuri. Autorităţile locale au primit un ordin strict şi în ceea ce 
priveşte formarea gărzilor, care trebuiau alcătuite în comun din reprezentanţii populaţiei 
de diferite etnii. Pentru a putea asigura producţia agricolă şi convieţuirea paşnică a celor 
două popoare, este indispensabilă refacerea completă a ordinii, adică restituirea totală a 
bunurilor luate de la agricultorii maghiari.

Din acest punct de vedere, a avut loc o iniţiativă importantă la Dej. A fost înfiinţat un 
Cerc de Prietenie Româno-Maghiar. Preşedintele acestuia era dr. Gyula Mircsa [Iuliu 
Mircea?], prefect (de atunci schimbat cu reprezentantul Frontului Plugarilor, dr. Romulus 
Moldovan).

Vice-preşedinţi ai cercului erau protopopul principal greco-catolic Mânzat şi 
protopopul reformat din Dej, László Kovács. Sediul este în locaţia EMGE şi, de două ori pe 
săptămână, au loc întâlnirile oficiale. Participanţii au intenţia de a adresa un manifest 
locuitorilor din Solnoc-Dăbâca, în care să insiste asupra convieţuirii frăţeşti între 
popoare.
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Problema zahărului.
În comitatul Solnoc-Dăbâca a fost cultivată o anumită cantitate de sfeclă de zahăr. 

Dániel Antal a venit cu ideea să se înfiinţeze la Gherla o mică fabrică de zahăr. Pentru 
aceasta însă este nevoie de filtre, ceea ce nu au reuşit să procure până în prezent.

Problema banilor
Comitatul şi instituţiile publice îşi acoperă cheltuielile din impozitele publice. Din 

aceşti bani au reuşit să plătească cele mai importante cheltuieli şi salariile funcţionarilor, 
care n-au beneficiat încă de mărire. Până acum, doar locuitorii din oraşe au plătit 
impozitele. În scurt timp va începe impozitarea şi la sate, ceea ce, după cum se prevede, 
va fi greu dacă judeţul nu va lua dinainte măsuri de prevedere în legătură cu sancţiunile 
corespunzătoare.

În ceea ce priveşte alimentaţia publică, Solnoc-Dăbâca ar putea furniza Clujului 
porcine vii, sare şi ulei de bucătărie. Din câteva comune s-ar putea face rost şi de grâu. În 
orice caz, despre situaţia cerealelor pentru pâine doar atunci am avea o imagine clară, 
dacă s-ar termina peste tot treieratul şi s-ar putea stabili cantitativ rezervele de cereale. Cu 
această ocazie, s-ar putea clarifica şi lipsurile în ceea ce priveşte judeţul.

În comitate circulă doar pengő-ul. Cursul de schimb este 1:30. Se fac însă extrem de 
multe înşelăciuni în jurul banilor. Au existat cazuri când au venit din Ardealul de Sud 
agenţi economici şi au indus în eroare locuitorii români din unele sate, spunând că pengő-
ul nu are nici o valoare şi trebuie repede vândut, deoarece în curând 1 pengő va avea doar 
valoarea de 1 leu. Cu asemenea matrapazlâcuri au cumpărat de la ţăranii români cu 5 lei 
un pengő.

Climatul general din sate nu era satisfăcător. Acest lucru s-a întâmplat mai cu seamă 
până când autorităţile şi jandarmeria au fost numite de la Bucureşti şi au desfăşurat o 
puternică propagandă şovină. Acestea au susţinut în mod legal abaterile diverse de la 
litera legii. Se poate constata însă că provocarea nu a reuşit peste tot, iar majoritatea 
ţăranilor români au dat dovadă de luciditate politică. Mai ales preoţimea română şi 
păturile mai sărace ale populaţiei au jucat un rol important în această problemă. În satele 
cu populaţia mixtă şi cea românească însă nu se impune această pătură cu simţiri 
democratice a locuitorilor.

Plecarea mea de la Dej a fost deosebit de dificilă: pentru 6.500 de pengő am cumpărat 
cal şi căruţă. Am şi pornit la drum cu Domokos Szacsvay, funcţionarul filialei EMGE, dar 
din cauza calului „nărăvaş” trebuia să ne întoarcem. Abia în data de 13 decembrie am 
putut pleca mai departe, prin bunăvoinţe lui Sándor Niff, proprietarul morii din Şintereag 
şi adept entuziast al EMGE, care şi-a oferit din proprie iniţiativă căruţa lui cu un cal 
pentru drumul meu în Secuime. Calul şi căruţa achiziţionată am reuşit să le returnez 
proprietarului iniţial fără nici un prejudiciu.

Împreună cu Domokos Szacsvay, care s-a dovedit a fi un bun tovarăş de drum şi din 
punctul de vedere al scopului propus, am ajuns pe drumul principal de la Reghin prin 
traseul Cuzdrioara, Baţa, Ciceul Mihăieşti, Reteag, Uriu, Cristeştii Ciceului, Coldău, 
Şintereag, Şieu-Odorhei, Chiraleş şi Lechinţa. Constatările din satele pe care le-am întâlnit 
pe drum sunt întru-totul asemănătoare cu cele de mai sus, menţionând faptul că în 
comune se practică distilarea pălincii din cereale într-o cantitate de neînchipuit. Aproape 
fiecare casă a fiert sau a pus să i se fiarbă [în cazan?] 2-6 litri de ţuică din cereale. Populaţia 
de la sate bea în general mult. Am aflat că fiertul ţuicii, în afara consumului propriu, se 
mai face şi din motive comerciale. Aşadar, preţul unui litru de ţuică este de 80 pengő, iar 
dintr-un litru sau o baniţă de secară, de pildă, se pot scoate 4 litri de pălincă. Astfel, o 
baniţă de secară fiartă înseamnă cel puţin 200 de pengő. Activitatea de distilare a ţuicii 
cauzează şi pagube economiei, în măsura în care distilăriile de spirtoase nu produc 
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venituri publice. Cerealele pentru pâine, chiar şi o parte a seminţelor de primăvară, se 
pierd pe această cale. Când am atras atenţia asupra acestui aspect, în multe locuri am 
primit răspunsul că recolta este oricum dată la cotă (deosebit de puternică este propaganda 
şovină în această direcţie), iar munca nu aduce veniturile pe care le aduce o astfel de 
valorificare a seminţelor.

Problema saşilor
Pentru prima oară am întâlnit problema saşilor din Transilvania de Nord pe traseul 

până la Reghin, mai întâi la Chiraleş, apoi la Sâniacob şi Lechinţa. Esenţa problemei este: 
toţi saşii s-au refugiat39. Doar pe alocuri au mai rămas câţiva oameni în vârstă sau bărbaţi 
ca, de pildă, Johann Rauch din Chiraleş, care i-a înfruntat pe naţional-socialişti.

Inventarul viu şi neviu, mobilierul şi rezervele de cereale din gospodăriile săseşti au 
fost luate de românii din localitate şi împrejurimi. Ţiganii au jefuit şi ei. Pământul a fost 
împărţit sau dat în arendă, dar nu a fost lucrată decât o parte infimă, mai mult decât atât, 
nici măcar recolta de pe hotare nu a fost strânsă, deoarece şi în această regiune locuită de 
saşi am găsit pe câmp grâu parţial putrezit, parţial încolţit şi înverzit, precum şi porumb 
necules şi lucernă necosită, etc. În acelaşi timp, ţăranii săraci din Maramureş cară pe jos în 
desagi ori cu animale slabe în căruţe o distanţă de 200 de km. cerealele pentru pâine furate 
de la saşi şi cumpărate de la speculanţi, uneori [eventual] li se permite să culeagă porumbul, 
din care pot lua doar o parte, iar cealaltă parte trebuie să o predea primăriilor sau acelora 
care au cumpărat pământul saşilor ori l-au luat în arendă. Viile de o valoare inestimabilă 
părăsite şi de saşi au fost doar culese, dar nu şi îngrijite şi acoperite cu pământ. Aşadar, 
vremea nefavorabilă poate produce pagube grave. Dotările din viile şi pivniţele de vinuri 
au fost de asemenea în întregime prădate, au dispărut până şi utilajele agricole.

Comitatul Turda-Mureş
În agricultura comunelor de pe traseul Bistriţa-Reghin – în special în ceea ce priveşte 

şeptelul – au fost făcute mari distrugeri de către armata germană şi maghiară în retragere. 
Locuitorii români de pe linia amintită au pierdut mulţi cai, bovine şi porcine, dar a reuşit 
să „compenseze” pierderile din proprietăţile saşilor plecaţi din satele Herina, Dipşa, 
Galaţii Bistriţei etc. Din satele Vălenii de Mureş şi Viile Tecii şi maghiarii au fost 
îndepărtaţi cu ajutorul forţelor de jandarmi care vegheau asupra ordinii publice. Puţini 
erau cei care au reuşit să rămână şi puţini au revenit de atunci. În acest timp şi ei au 
suferit pierderi.

Condiţiile de producţie sunt şi ele mai rele decât în Solnoc-Dăbâca.
La Teaca, vice-preşedintele Cercului Gospodarilor, Mihály Demeter, şi casierul, János 

Borsos, au povestit că în Teaca au fost 750 de locuitori saşi cu 4500 iugări de pământ, 
1200 de maghiari cu 900 iugări şi 900 de români cu 400 iugări de pământ în proprietate40. 
Saşii, exceptând doar câţiva oameni, au fost duşi cu toţii, iar soarta gospodăriilor acestora 
este similară cu cea din localităţile Chiraleş şi Lechinţa. Populaţia maghiară a fost gonită 
din sat de jandarmi, aceştia i-au condus până în Sălaj, şi doar puţini au reuşit să rămână 
acasă. În timp ce lipseau, şi ei au fost complet jefuiţi, iar întorcându-se, deşi ştiau la cine 
sunt utilajele din gospodăria lor, oamenii nu vor să le restituie.

Condiţiile de producţie: în toamna anului 1943, Teaca a avut aproximativ 1000 iugări 
de sămănături de grâu, iar în toamna anului 1944 doar 15–20 iugări.

 39 Între 1945–46, aproximativ 25–30% dintre saşii refugiaţi (ori obligaţi să plece) s-au întors în 
locul natal. 

 40 La recensământul din 1941, Teaca a avut 733 de locuitori de origine săsească, 1062 maghiară 
şi 946 română.
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Din Teaca, înainte de Reghin ne-am îndreptat spre drumul către Breaza, din cauză că 
doar pe acest drum se poate circula, întrucât podul peste Mureş a fost aruncat în aer. La 
Breaza, preşedintele Cercului Gospodarilor, Péter Hegyi senior, s-a refugiat, astfel am stat 
de vorbă cu primarul comunei, István Brassai, precum şi cu alţi membri ai cercului din 
sat. Teritoriul acestui sat a fost de asemenea câmp de luptă. Elementele şovine au cauzat 
pagube şi aici maghiarilor, au jefuit în întregime Cooperativa Furnica şi au distrus 
inventarul Asociaţiei de Prelucrare a Laptelui. Liniştea şi pacea pot fi cu greu stabilite, iar 
motivul este notarul [român] al comunei, care şi-a păstrat până astăzi funcţia, deşi face 
pare din autorităţile expulzate. De la Târgu Mureş însă a fost trimis un om de la sindicat, 
care este comandantul a trei unităţi de pază. Este un tânăr de naţionalitate română, care 
îşi îndeplineşte sarcinile deosebit de energic şi plin de tact. Ca pretutindeni, şeptelul a 
fost şi aici mult diminuat. Sămănăturile de toamnă au fost realizate doar în proporţie de 
20–40%. Mai mulţi gospodari deţin grâu de primăvară potrivit pentru semănat.

La Voivodeni, care a fost de asemenea un câmp de luptă, au murit 28 de oameni dintre 
cei care fac parte din Cercul Gospodarilor. Şeptelul şi sămănăturile sunt similare. 
Preşedintele Sándor Nagy, care de altfel de mai mult timp conduce Cercul Gospodarilor, a 
luat locul vechiului preşedinte refugiat.

La Şarpartoc am discutat cu Adolf Soós, preot reformat şi preşedintele Cercului 
Gospodarilor, precum şi cu ceilalţi membri. În satul Dumbrăvioara l-am vizitat pe 
preşedintele Cooperativei Furnica, Berekméri, şi pe cel al Cercului Gospodarilor, Domokos 
Vajda. Şi de pe această linie, adică direcţia Târgu-Mureş-Reghin, au fost izgoniţi oamenii 
cu ajutorul jandarmeriei. Unii s-au refugiat în comunele mai apropiate, iar alţii în locurile 
mai îndepărtate. Cei care s-au întors şi-au găsit gospodăriile jefuite.

Condiţiile de producţie şi şeptelul sunt mai slabe decât cele din Breaza şi Voivodeni. 
Aceeaşi situaţie există la Ernei şi Sângeorgiu de Mureş.

Târgu-Mureş
Filiala EMGE lucrează bine. Conducerea, după cum se ştie, a fost preluată de Sándor 

Sipos, proprietar de pământ din Văleni, un bun specialist care lucrează cu pricepere, cu 
serioasă însufleţire.

În timpul schimbărilor, efectivul filialei era de 11 persoane. A plecat Gábor Bethlen, şeful 
filialei, Jenő Csomoss, adjunctul său, Ilona Szász şi Margit Hemel. Au rămas pe loc: Ibolya 
Derzsi, văduva lui Fülöp Gyula, văduva lui Szebeni Mihály, Edit Lengyel şi Erzsébet Bányai. 
În locul lui Sámuel Ács, personalul de serviciu plecat în armată, lucrează soţia acestuia. De 
la 1 ianuarie vor demisiona pentru trei luni: văduva lui Szebeni Mihály, Edit Lengyel şi 
Erzsébet Bányai. Rămân în funcţie: Sándor Sipos, Ibolya Derzsi şi văduva lui Fülöp Gyula.

Şeful precedent al filialei a obţinut dreptul de a ţine cai şi l-a angajat pe Zoltán Dávid, 
care avea şi locuinţa în clădirea filialei, ca vizitiu. Zoltán Dávid nu întreţinea raporturi de 
drept cu EMGE. În timpul verii şi-a dat demisia, dar exact înainte să plece a fost chemat 
sub arme. Caii, evident, nu mai există, dar soţia lui Zoltán Dávid a primit până astăzi 
retribuţia soţului ei şi, cu toate că EMGE nu mai îmdeplineşte funcţia de angajator, 
deoarece fostul vizitiu a demisionat înainte de plecarea sa în armată, pe baza celor 
discutate cu Sándor Sipos am hotărât ca, începând de la 1 ianuarie, filiala să mai plătească 
încă timp de trei luni salariul pentru soţia lui Zoltán Dávid.

Activitatea desfăşurată până acum de filială, precum şi situaţia materială a acesteia, sunt 
demonstrate de rapoartele detaliate ale filialei anexate. Se cunoaşte faptul că, după intrarea în 
Târgu Mureş a autorităţilor române41, s-au anunţat unul după altul trei preşedinţi români de la 
Camera Agricolă pentru a prelua asociaţia EMGE. Primul a fost numit de primarul român de 

 41 28 septembrie 1944. 
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atunci al oraşului42, al doilea de comandantul armatei române43, iar cel de-al treilea de 
ministrul agriculturii44. Asociaţia Agricultorilor Maghiari din Transilvania a fost preluată 
abuziv şi prin forţă, nu a fost permis nici măcar să se transporte de acolo lucrurile ce aparţineau 
asociaţiei. Pe Sándor Sipos, care a protestat, l-au ameninţat numaidecât cu arestarea. La toate 
acestea a participat un funcţionar de la Camera Agricolă, apoi un cetăţean din Târgu Mureş, 
pe nume Krecsák, care figura într-o vreme şi în evidenţele EMGE. După plecarea autorităţilor 
române, corpul de funcţionari ai EMGE şi-a preluat din nou atribuţiile, iar cei trei preşedinţi 
de cameră nu au mai avut timp să producă pagube materiale filialei. De altfel, în afara unor 
lucruri mărunte, filiala nu a avut de suferit, deoarece banii care au fost depuşi de şeful filialei 
care a plecat au rămas acolo în întregime, la fel şi rezervele de sămânţă şi celelalte valori. 
Singura pagubă poate fi considerată pierderea acelor cinci tractoare din averea asociaţiei, pe 
care cineva le-a dirijat spre Satu Mare, încă nu se ştie cum. În posesia filialei este acum un 
singur tractor, care este utilizat de către cercurile de gospodari la treierat.

Situaţia agricolă a comitatului Turda-Mureş
În urma războiului s-au produs extrem de mari pagube şi în agricultură, deoarece pe 

mare parte a teritoriului comitatului au existat lupte grele şi lungi. În felul acesta au fost 
distruse importante bunuri agricole, atât pe Valea Nirajului, cât şi pe linia Târgu Mureş-
Reghin. Au fost avariate case şi clădiri agricole. Mai mulţi au pierit şi din rândul populaţiei 
civile, iar distrugerile în ceea ce priveşte şeptelul erau mai mari decât în celelalte locuri. 
Din recolta adunată, doar o mică parte este treierată, şi nici lucrările de toamnă nu au fost 
efectuate decât într-o foarte mică măsură. După spusele gospodarilor, cea mai importantă 
parte a pagubelor a fost cauzată de armata germană, care nu a ţinut cont de nimic. În timp 
ce trupele ruseşti au avut o deosebită grijă ca în timpul luptelor să nu lezeze cu nimic 
satele şi locuitorii de aici, germanilor le-au servit drept obiectiv militar. Muncile agricole 
n-au fost realizate din trei cauze:

1) Evenimentele de război şi forţa de muncă umană şi animalieră extrem de diminuată.
2) Terenurile minate în unele locuri, mai cu seamă pe Valea Nirajului, unde s-au 

întâmplat mai multe nenorociri, de aceea, oamenii nu îndrăzneau să intre cu căruţa în 
anumite zone.

3) Evitarea lucrărilor pentru producţie. În diferite locuri am observat că, spre deosebire 
de autorităţile militare şi politice şi contra punctului de vedere hotărât al organelor de 
conducere politică, există o propagandă de sabotaj care îi sperie pe ţăranii producători, şi 
care susţine că se vor lua cerealele şi animalele, lăsând pentru fiecare doar atât, încât să 
trăiască sărăcăcios. Fiecare gospodar nu va putea păstra decât două dintre animale, iar 
celelalte vor fi confiscate, indiferent câţi iugări se lucrează cu acestea. Din aceste motive, 
potrivit opiniei generale, fiecare să lucreze doar atât de cât are strictă nevoie, altfel nu 
merită. În toate satele pe unde am umblat am încercat să contrazic aceste opinii şi să 
risipesc îngrijorările, atrăgând atenţia ţăranilor că producţia nu este doar o nevoie publică, 
ci şi interesul lor corect interpretat. Starea de spirit generală este demonstrată cel mai 
bine de faptul că cerealele pentru semănat aflate în posesia lui EMGE – contrar cererilor 
mari din anii trecuţi ori doar cu un an înainte – aproape de loc nu au fost solicitate.

Problema pieţei
Oraşul Târgu Mureş aparţine localităţilor aprovizionate şi, conform semnelor, judeţul 

asigură aprovizionarea oraşului. Pâine, adică făină pentru pâine, se găseşte la preţul de 2 

 42 Ştefan Pantea.

 43 maiorul V. I. Kurocikin.

 44 Dimitrie D. Negel.
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pengő. Târgurile doar de acum încep să funcţioneze, cu un efectiv slab de animale; 
bovinele vii pentru tăiat se găsesc la preţul de aproximativ 3 pengő, porcinele vii cu 15–
20, slănină pentru topit cu 25–30, lapte cu 1, ouă cu 1–1,5045 şi unt cu 25 pengő. Fabrica 
de unt Transsylvania funcţionează din nou. Problemele [referitoare la] oraşul Târgu Mureş 
pot fi rezumate în următoarele:

1) În judeţ există aproximativ 1.000–1.200 vagoane de sfeclă de zahăr care – în cea 
mai mare parte – au fost scoase din pământ şi însilozate. Fabrica de zahăr a fost în totalitate 
distrusă de germani şi nu poate fi deloc utilizată. Rezolvarea problemei ar fi, în cazul în 
care vremea va fi potrivită, refacerea căii ferate de la Siculeni până la Reghin şi transportul 
[sfeclei de zahăr] la Bod pentru prelucrare. În multe locuri aceasta este utilizată însă ca 
plantă furajeră. Din cauza lipsei de zahăr, aproape în fiecare casă se fierbe sfeclă.

2) Filiala EMGE colaborează foarte bine atât cu autorităţile judeţene şi orăşeneşti, cât 
şi cu organizaţiile politice. Colaborează de asemenea cu Frontul Plugarilor, împreună au 
început organizarea Cercurilor Gospodarilor şi în satele româneşti. Am propus să se 
suspende deocamdată acest tip de activitate organizatorică, până când problema va fi 
clarificată în general şi în principiu.

3) În vederea reorganizării Cercurilor Gospodarilor şi în interesul propagandei pentru 
producţie, filiala EMGE va începe vizitele la sate, având în atenţie în mod special lucrările 
agricole de primăvară şi organizarea asigurării grâului de sămânţă. Cu această ocazie va 
evalua şi situaţia animalelor de prăsilă.

4) Asociaţia Judeţeană pentru bunăstarea publică mai are 9 tractoare, dar autorităţile 
nu au permis folosirea acestora, deşi astfel puteau fi în mod corespunzător utilizate atât la 
semănăturile de toamnă, cât şi la treierat. Din acest motiv am propus ca EMGE să ceară 
tractoarele şi să le pună în funcţiune.

5) Am propus ca, până când se va pune pe baze noi şi unitare producţia şi reprezentanţa 
intereselor agricole din Transilvania de Nord, să se înfiinţeze o comisie judeţeană a 
Asociaţiei Gospodarilor, formată din membri români şi maghiari, care ar putea îndeplini 
sarcinile referitoare la producţie şi reprezentanţa intereselor acestora.

6) Autorităţile au cerut Asociaţiei Gospodarilor să desemneze pentru terenurile 
agricole părăsite administratori potriviţi ori specialişti în agronomie. Filiala a realizat 
acest lucru cu ajutorul primăriilor, care prin consiliile judeţene au propus oamenii. Lista 
a fost transmisă de către EMGE la prefecţi, care au făcut numirile pe baza acesteia. 
Populaţia satelor nu are o părere unitară în ceea ce priveşte aceste probleme, deoarece în 
aproape toate comunele au existat mai mulţi gospodari care au dorit să ocupe funcţia de 
administrator. Tocmai de aceea, am stabilit ca filiala să informeze satele asupra faptului 
că numirile nu s-au făcut de către aceasta şi nici nu a avut vreun rol în ceea ce priveşte 
acestea, doar a cerut părerea specialiştilor din consiliile comunale. De această dată, 
consiliile au fost alese în modul democratic. Ede Korparich, preşedintele cooperativelor 
Furnica din Transilvania, a propus ideea cooperativelor în arendă pentru a putea asigura, 
astfel, cultivarea pământurilor părăsite.

Problema banilor
Situaţia economică a comitatului Turda-Mureş a avut de suferit şi din cauză că autorităţile 

române, peste tot, au făcut propagandă referitoare la leu şi au speriat populaţia că pengő îşi va 
pierde în întregime valoarea, aşadar existau vremuri când oamenii se fereau de această 
monedă. Propaganda susţinea un curs de 1:9! Astăzi însă, până şi cumpărătorii care trec [din 
Ardealul de Sud] plătesc 30 de lei sau chiar mai mult. Timp de o lună însă, chiar şi aşa a avut 
mult de pierdut judeţul. Autorităţile abia îşi acoperă cheltuielile din impozitele publice, aceşti 

 45 În noiembrie era încă cu un preţ de 1.60–2 pengő (Szabad Szó, 10 noiembrie 1944). 
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bani însă nu ajung. Au vrut să emită un fond de urgenţă în valoare de o sută de milioane de 
pengő, cu valoarea acoperită de materialul lemnos al averii obşteşti din pădurile scaunului 
Mureş. Termenul de schimb al monezii a fost 1 ianuarie 1947. Cele trei bănci maghiare din 
Târgu Mureş au şi garantat banii, dar Banca Românească şi Albina au refuzat şi, din cauza 
temerii de-a nu fi obligaţi să accepte, şi-au trimis înapoi lichidităţile instituţiilor-mamă. 
Emiterea fondului de urgenţă – pentru care, de altfel, a existat aprobarea din partea 
comandantului militar local – n-a fost pusă în practică, deocamdată, pe motivul că nu ar avea 
nici un rost, decât în cazul în care fondul ar putea fi utilizat de către toate celelalte comitate 
din Transilvania de Nord, adică ar fi acceptat ca mijloc de plată. În interiorul graniţelor 
judeţului nu ar putea fi utilizat decât, eventual, la achitarea impozitelor. Am informat despre 
problema emiterii fondului de urgenţă de la Târgu Mureş şi celelalte comitate secuieşti, dar la 
Odorhei şi Ciuc nu a fost foarte bine primită ideea, iar în Trei Scaune există condiţii speciale.

Problema gazului natural din Sângeorgiu de Pădure
Se ştie că resursele de gaze de la Sângeorgiu de Pădure depăşesc din punctul de vedere al 

presiunii pe cele de la Mediaş şi Sărămaş. După ce s-au efectuat forările de la Sângeorgiu, iar 
compania de gaze Sonametan, după Arbitrajul de la Viena, a întrerupt distribuţia, 
combustibilul furnizat oraşului Târgu Mureş era asigurat de Sângeorgiu de Pădure. Încă în 
cursul anului 1944 a fost planificată construcţia conductei de la Sângeorgiu de Pădure până 
la Dej, respectiv până la Baia Mare, unde [gazul] va fi utilizat în industrie, respectiv ca şi 
combustibil şi pentru iluminat. S-a discutat despre introducerea gazului şi la Cluj încă în 
cursul anul 1945, în cazul în care întreprinderile industriale din Cehia şi fabricile din 
Germania vor produce ţevile necesare pentru conducte. Resursele din Sângeorgiu de Pădure 
erau în proprietatea statului maghiar şi toate lucrările de investiţie industrială erau efectuate 
de stat cu sprijin parţial din capitalul privat. Din cauza războiului însă, mai întâi a fost 
încetinit ritmul de lucru, mai apoi s-au oprit de tot lucrările, încât Sângeorgiu de Pădure nu 
a mai putut furniza energie decât oraşului Târgu Mureş. După schimbările istorice însă au 
apărut din nou interesele de capital ale Sonametan-ului, aşadar aceasta a închis conductele 
din Sângeorgiu de Pădure şi le-a deschis pe ale sale, iar preţurile au fost majorate cu 100%. 
Nu suferă amânare, aşadar, o evaluare din partea unei comisii de experţi, deoarece Sângeorgiu 
de Pădure, împreună cu electrificarea planificată din Secuime, ar putea forma baza 
industrializării atât a Ţinutului Secuiesc, cât şi a celorlalte zone din Transilvania de Nord46.

Institutul Economic de nivel mediu funcţionează.
De la Târgu Mureş am pornit în direcţia Acăţari şi Văleni spre Bălăuşeri. În această 

regiune au existat lupte crunte, iar armata germană – precum am mai menţionat – a 
produs pagube foarte mari. Coborând dinspre munţii din Bălăuşeri însă, eşti întâmpinat 
de o foarte diferită imagine. Peste tot, de-a lungul graniţei române47 şi până la Odorheiu 
Secuiesc, nu au existat lupte. Trecerea trupelor s-a efectuat în scurt timp, iar oamenii au 
reuşit să se ocupe atât de cules, cât şi de lucrările agricole de toamnă. Nici bunurile 
agricole nu au suferit pierderi grave, iar pagubele existente au fost cauzate, în primul 
rând, de gardiştii şi jandarmii români. La Bălăuşeri am avut ocazia să discut cu mai mulţi 

 46 La începutul anului 1945, forările de gaze din jurul localităţilor Sângeorgiu de Pădure şi 
Miercurea Nirajului au fost preluate de asociaţia participantă la centrul de cooperaţie a 
„Asociaţiei”, Compania de Gaze din Transilvania „Petrometan”, iar în 1945–46, cu 
echipamentul rămas au fost efectuate noi forări, respectiv s-a început introducerea gazului 
în satele din jurul localităţilor Sângeorgiu de Pădure şi Miercurea Nirajului. În vara anului 
1947, când toate asociaţiile cooperatiste maghiare, independente până atunci, au trebuit să 
fie incluse în „federalele” româneşti, Sonametanul a preluat echipamentul Petrometanului, 
anulând distribuţia de gaze de la sate.

 47 Este vorba despre aşa-numita graniţă a punctului de „belvedere”, trasată după cel de-al 
doilea Arbitraj de la Viena. 
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dintre membrii asociaţiei gospodarilor, la Călimăneşti am stat de vorbă cu József Kerekes, 
la Gialacuta cu János Döngölő, la Sângeorgiu de Pădure cu protopopul reformat, Ferenc 
Fülöp, precum şi cu mai mulţi dintre membrii asociaţiei gospodarilor, la Viforoasa am 
vorbit cu Géza Lackfi şi cu alţi membri gospodari. Localitatea Sângeorgiu de Pădure este 
un caz specific în ceea ce priveşte tensiunile interetnice, deşi, înainte de schimbări, aici 
trăiau în cea mai mare înţelegere românii şi maghiarii. De atunci însă, din cauza 
instigărilor, s-a schimbat situaţia. Comuna cu populaţia majoritară maghiară48 are un 
primar şovin, pe Bica Mihai. Le-a spus oamenilor că moneda maghiară îşi va pierde 
valoarea şi a adunat de la mai mulţi economiile lor în pengő pentru a le schimba în 
România, dar până acum nu a făcut nimic şi nici banii nu i-a dat înapoi.

Comitatul Odorhei
La Bezid am stat de vorbă cu József Osváth, la Goagiu cu Péter Kese, la Avrămeşti cu 

Dénes Lőrinczi, la Cecheşti cu András Fekete, la Cristuru Secuiesc cu László Nagy şi György 
Boros, directorul şcolii economice, la Mugeni cu Kálmán Fekete, la Rugăneşti cu Domokos 
Molnár, la Şimonşti cu Lázár Vári, la Cădaciu [Mare] cu tânărul Lajos Nemes, la Mihăileni cu 
Mózes Pap senior, la Morăreni cu Péter Bartha, la Bisericani cu Péter Geréb, la Feliceni şi la 
Văleni cu gospodari întâlniţi pe drum, la Mărtiniş cu Ferenc Csíki, în satul Rareş cu Lajos 
Dáné, la Sânpaul cu Pál Imre senior, la Ocland cu primarul Péter Benkő, la Vârghiş cu Balázs 
Albert Máté, preşedintele asociaţiei gospodarilor şi alţi cu agricultori, la Racoşul de Sus cu 
Ferenc Csíki, preşedintele cercului gospodarilor, şi peste tot cu mulţi alţi agricultori.

La Cristuru Secuiesc am vizitat Colegiul Economic Unitarian de Iarnă, care a suferit 
mari pierderi în ceea ce priveşte şeptelul şi bunurile din partea elementelor naţionaliste 
române venite din Ardealul de Sud. György Boros, directorul şcolii, este la locul său şi a 
reuşit să mai coopteze un agricultor cu diplomă, împreună cu care, de la 1 ianuarie, va 
începe cursurile. Anexez prospectul şcolii49.

Uzina de prelucrare a laptelui şi fabrica de unt din sfera de interes a Centrului 
Asociaţiei de Economie şi Cooperativă de Credit funcţionează din nou prin colaborarea 
inspectorului asociaţiei, Ádám Kun, cu autorităţile judeţene.

Situaţia Centrului EMGE din comitatul Odorhei
La filialele din comitat s-au refugiat: Zoltán Szakács, István Borbáth, Mihály Kelemen 

şi András Duka. István Borbáth şi Mihály Sárdi (personal de serviciu) au plecat în armată. 
I-am găsit la post pe Margit Molnár şi pe soţia dr. Kolcsár István, apoi pe soţia lui István 
Sárdi (personal de serviciu) care lucra în locul soţului ei. Situaţia filialei este descrisă în 
procesul verbal anexat50. După venirea autorităţilor române, directorul Camerei Agricole, 
numit de la Bucureşti, a preluat abuziv filiala EMGE, activele acesteia diminuându-se 
mult. Până la sosirea mea la Odorheiu Secuiesc, după plecarea autorităţilor române, 
încăperile filialei erau sigilate, dar prefectura vroia să o pună în funcţiune în interesul 
public. Prefectul a şi emis autorizaţia de funcţionare anexată, iar după o discuţie avută cu 
autorităţile l-a numit la conducerea filialei pe József Ferencz, din Sâmbăta, preşedintele 
Cercului Gospodarilor, şi ca funcţionari pe Margit Molnár şi dr. Kolcsár Istvánné. Pentru 
reorganizarea Cercurilor Gospodarilor agricoli a fost angajat provizoriu Kálmán Fekete, 
mic proprietar originar din Mugeni, care a absolvit colegiul economic de la Cristuru 
Secuiesc şi care, împreună cu directorul filialei, trece pe rând prin toate satele şi, paralel 

 48 În timpul recensământului din 1941, populaţia comunei era formată din 3195 de maghiari şi 
244 de români. 

 49 Anexa nu a fost găsită lângă raport. 

 50 Anexa nu a fost găsită lângă raport.
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cu organizarea, scrie raporturi detaliate asupra situaţiei agricole, aducând acestea la 
cunoştinţa autorităţilor. Subprefectul m-a rugat să trimitem cât mai curând la Odorhei cel 
puţin 2-3 specialişti în agronomie, deoarece în tot judeţul nu există nici un agronom cu 
studii. Pe unul dintre ei l-ar angaja ca inspector economic.

Filiala nu are nici un ban. Trebuie trimisă fără întârziere o anumită sumă de bani şi 
trebuie stabilită retribuţia directorului filialei şi a lui Kálmán Fekete, angajat din conducerea 
Centrului Gospodarilor agricoli. Filiala mai are toate cele trei maşini de scris.

Situaţia economică a comitatului Odorhei
În general, se poate spune că acest comitat a suferit cel mai puţin în urma războiului 

dintre toate celelalte judeţe din Transilvania de Nord. Astfel, şi din punct de vedere 
economic este într-o situaţie mai bună, trebuie însă adăugat şi faptul că a avut şi 
conducători potriviţi – Ignác Szilágyi, prefect, dr. Gábor Kovács, subprefect şi Ferenc 
Dobos, primarul din Odorheiu Secuiesc – care rezolvă cu un bun simţ al realităţii şi spirit 
de organizare şi cele mai grele situaţii. De pildă, a fost organizată în judeţ garda de 
grăniceri, care a împiedicat pe de o parte ca elementele şovine din Ardealul de Sud să mai 
jefuiască aici, iar pe de altă parte a împiedicat scoaterea bunurilor economice. Comitatul 
a introdus o circulaţie sănătoasă a mărfurilor, astfel, pentru articolele pe care le vinde 
primeşte din România marfa potrivită. Resursele de preţ ale comitatului sunt lemnul, 
sarea şi animalele.

În ceea ce priveşte cerealele, recolta a fost bună, dar chiar şi aşa ar mai fi nevoie de 
aproximativ 150 de vagoane de cereale pentru pâine, iar din porumb, de o anumită 
cantitate. Există un surplus de cartofi. Nici aici nu poate fi stabilită cu exactitate situaţia 
cerealelor până când nu se termină în întregime treieratul. Pe baza constatărilor de la faţa 
locului, precum şi a discuţiilor mele purtate cu agricultorii locali, cred că în Odorhei nu 
vor fi probleme de alimentaţie.

Referitor la şeptel, pierderi mai serioase din cauza războiului au fost observate doar în 
cazul cailor şi al porcinelor, iar numărul bovinelor a rămas aproape în totalitate 
neschimbat. Au început să funcţioneze târgurile, există animale frumoase şi de bună 
calitate şi, mai ales, în număr mare. Lipsa furajelor este însă o problemă destul de serioasă. 
Preţul animalelor nu prea s-a schimbat faţă de ultimele şase luni. Vacile de lapte de 
calitatea I costă 2000 pengő, boii de jug 3000–5000 perechea. Porcii vii 12–14 pengő 
[kilogramul], slănina pentru topit este 12 pengő, făina pentru pâine 1,20, făina fină 2,40 şi 
laptele 1 pengő. În ceea ce priveşte agricultura, cele mai urgente probleme de rezolvat 
sunt asigurarea semânţelor de primăvară, organizarea lucrărilor agricole şi asigurarea 
animalelor de prăsilă. Conducerea judeţului a emis şi în această privinţă anumite 
dispoziţii, colaborând strâns cu filialele EMGE şi Cercurile Gospodarilor agricultori.

Problema preţurilor din agricultură
La 12 decembrie, prefectul comitatului Odorhei a stabilit preţurile conform celor 

prezentate. Datorită stării de război existente, nerespectarea dispoziţiei poate atrage după 
sine şi pedeapsa cu moartea. În general, stabilirea preţurilor este reală, deoarece ia în 
considerare capacitatea de plată şi veniturile consumatorilor, cheltuielile de producţie şi 
oferta. Numai preţurile din agricultură sunt ireale, pentru că există o diferenţă exprimată 
în cifre astronomice între preţurile din agricultură şi preţurile industriale pentru nevoile 
agricultorului. Grâul costă, de pildă, 80 pengő, orzul 70, ovăzul 80, porumbul 70, secara 
80, floarea soarelui 140, iar porcinele vii 8 pengő. În schimb, preţul pantofilor bărbăteşti 
este de 400 pengő în mod oficial, ceea ce înseamnă 5 q de grâu. Patru potcoave de iarnă 
costă 250 pengő, adică 3 q de grâu. Patru rafuri pentru roţile de căruţă sunt 800 pengő, 
adică 10 q de grâu. Preţurile existente în industria pielăriei nu sunt respectate, astfel o 
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pereche de bocanci bărbăteşti ar costa în realitate 600–700 pengő, o pereche de cizme 
pentru bărbaţi 1500 pengő etc. Din aceste motive, în sate există o mare dezamăgire. Preţul 
articolelor din piele nu sunt justificate, deoarece de peste 6–7 luni nu mai trebuie predate 
pieile, iar tăierile nu sunt limitate. Pielea neprelucrată este cumpărată ieftin de tăbăcari şi 
industriaşi, producători de încălţăminte, care câştigă sume fabuloase. Conducerea judeţului 
doreşte să schimbe această situaţie prin blocarea vânzării pieilor neprelucrate, pe care le 
adună şi vrea să le schimbe la fabrica Dermata din Cluj cu talpă şi produse finite.

Comitatul Trei Scaune
De la Odorheiu Secuiesc am ajuns în comitatul Trei Scaune pe Valea Homorodului, 

unde am vizitat localităţile Căpeni, Micloşoara, Aita Medie, Crişeni, Sântionluca, 
Micfalău, Olteni şi Bicşad.

Sfântu Gheorghe
În oraş ne-am întâlnit cu mai mulţi gospodari agricultori din Trei Scaune şi ne-am 

informat despre situaţia economică a judeţului, apoi am avut o discuţie lungă cu prefectul 
Kerekes şi subprefectul dr. Albert Gyárfás.

Situaţia Centrului EMGE
Clădirea filialei a fost proprietatea unui ofiţer al armatei române, care a plecat în 1940. 

Angajaţii filialei erau István Séra, Pál Benedek, Károly Gyöngyösi, Imre Dimény, Lajos 
Kabai, Áron Kis, Róza Petke, Miklós Tóth şi Dénes Ábel, iar la secţia centrului EMGE din 
Târgu Secuiesc au lucrat Ferenc Teleki Nagy şi soţia lui Rottenbacher, născ. Izabella Oláh. 
Încăperea filialei am găsit-o cu totul goală, nu mai există nici un document, nici o carte şi 
nici un obiect din patrimoniu. Conducătorul filialei a plecat fără să fi predat ceva cuiva. 
După spusele martorilor oculari, a revenit fostul proprietar al clădirii, care a luat tot 
materialul documentar din birou, l-a aruncat în curte şi l-a distrus. Părerea altora este că în 
aceste timpuri de tranziţie deosebit de tulburi a putut intra în încăpere foarte multă lume, 
care a luat de acolo totul. Astfel, nici măcar nu pot fi stabilite cu exactitate pierderile suferite 
de EMGE. Dintre funcţionari nu am găsit pe nimeni. Se spune că unii dintre angajaţi ar fi la 
ţară. Miklós Tóth este probabil la Lemeni, iar Ferenc Teleki Nagy la Târgu Secuiesc. 
Conducerea filialei a fost preluată de János Kovásznai, agricultor model din Angheluş; la 
cererea acestuia, prefectul a şi emis autorizaţia anexată51. Kovásznai şi-a asumat această 
[sarcină] doar provizoriu, fixarea onorariului său a lăsat-o în seama centrului. În calitate de 
funcţionar de specialitate, cu rol permanent, dar tot cu statut provizoriu, l-am angajat pe 
Győző Bernáld, agricultor din Angheluş, care va îndeplini această funcţie doar până vom 
găsi forţă de muncă corespunzătoare. Pentru această perioadă am stabilit onorariul lunar al 
lui Győző Bernáld la 800 pengő. Kovásznai a fost autorizat să închirieze o nouă locaţie 
(judeţul a şi oferit o încăpere) şi să angajeze provizoriu o forţă de muncă feminină, în cazul 
în care nu apare nici o persoană dintre femeile care au lucrat aici, iar până când centrul va 
putea trimite bani, să plătească în avans cheltuielile necesare.

Situaţia economică din Trei Scaune
Treieratul nu s-a încheiat. Semănăturile de toamnă alcătuiesc aprox. 40% din cele de 

cu un an înainte. Judeţul are o rezervă importantă de cartofi şi aprox. 2000 vagoane de 
sfeclă de zahăr.

În război s-au pierdut 95% din şeptelul cabalinelor, aprox. 35% din cel al bovinelor şi 
75% din cel al porcinelor.

51 Anexa nu a fost găsită lângă raport.
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Autorităţile confirmă că nu există un surplus de cereale, porcine sau alte animale 
pentru vândut. Din această cauză, în unele locuri din judeţ, de pildă la Bicşad, oamenii 
nu primesc făină pentru pâine. Judeţul a dat un răspuns negativ comitatului Ciuc, care 
le-a cerut o anumită cantitate de făină. Totodată, se trimit în Braşov mari cantităţi de 
făină, de cereale pentru pâine, de porci graşi încă rămaşi acasă şi de bovine tăiate. Trei 
Scaune este singurul comitat din Transilvania de Nord în care sunt valabile legile 
româneşti şi unde se respectă astăzi dispoziţiile primite de la Bucureşti. Prefectul şi 
subprefectul consideră comitatul Trei Scaune teritoriu românesc.

Am făcut propunerea să se realizeze un contract între comitatul Trei Scaune şi fabrica de 
zahăr de la Bod, în care să fie stipulată predarea celor 200 de vagoane de sfeclă la Bod în 
schimbul zahărului, deoarece dintr-un vagon de sfeclă pot fi produse 16 q zahăr, astfel din 
cele 200 vagoane vor rezulta 3200 q zahăr curat, şi să se înţeleagă ca fabrica să mai dea 
pentru fiecare vagon 8 q zahăr. Astfel se pot obţine 1600 q, adică 16 vagoane de zahăr, care ar 
putea diminua destul de mult lipsa de zahăr din Transilvania de Nord. Am primit răspuns că 
ei au discutat deja cu centrul de zahăr de la Bucureşti, vor şi primi câteva vagoane de zahăr, 
din care 2 vagoane vor fi predate comitatului Ciuc. Nu aceasta este însă rezolvarea problemei, 
deoarece în acest fel nu se întâmplă altceva, decât vânzarea ieftină a sfeclei, iar populaţia 
Transilvaniei de Nord va cumpăra înapoi la negru zahărul, la un preţ de 100 de pengő.

Comitatul Trei Scaune are o mare cantitate de cartofi de vânzare.
Populaţia, respectând clauzele Convenţiei de Armistiţiu, a predat cele 1000 buc. de 

bovine şi aprox. 1000 de cabaline ucrainene, precum şi încă 4000 de bovine cumpărate de 
la armata germană în retragere. A făcut acest lucru disciplinat şi fără cârtire, deoarece ştia 
că bunurile aduse cu ocazia războiului din alte ţări trebuie să fie înapoiate.

În cazul unui sistem sănătos de cotare, animalele ar fi predate în funcţie de situaţia 
materială a fiecăruia, adică se stabileşte numărul de bovine de care este nevoie, această 
valoare se împarte în funcţie de mărimea posesiunilor funciare, în fapt se stabileşte 
conform iugărelor cadastrale. Apoi, conform stării materiale, satul adună valoarea în bani 
a animalelor, iar oamenii cumpără din aceşti bani animalele. Nu aşa s-a întâmplat însă. 
Dacă, de pildă, un agricultor cu 25 de iugăre avea doi boi, iar cel cu 5 iugăre la fel, atunci 
şi cel cu 5 iugăre trebuia să fi predat exact la fel ca cel cu 25 de iugăre, adică unul. Având 
în vedere, în continuare, procesul cotei, în toate judeţele ar trebui introdus acest sistem şi 
ar trebui să se facă o asemenea prezentare şi comandantului militar din Transilvania de 
Nord. S-a constatat că, în timpul predărilor, ofiţerii ruşi prezenţi i-au trimis acasă pe 
oamenii săraci şi nu au primit animalele lor.

Situaţia financiară din Trei Scaune
Din punct de vedere financiar, aici sunt cele mai clare situaţii. Cursul pengő–leu este 

de 1:50, mai mult decât atât, de la Braşov, mai nou, se primesc sume chiar mai mari 
pentru pengő. Acoperirea cheltuielilor publice s-a realizat prin punerea în funcţiune a 
fabricilor de spirtoase din judeţ şi interzicerea distilăriilor particulare, precum şi a 
fierberii cu cazanele mici. Prepararea oficială a unui litru de ţuică costă 8 pengő şi se 
vinde cu 50 de pengő. Astfel, judeţul câştigă 40 de pengő la fiecare litru de pălincă. 
Totodată, a fost introdusă o taxă de impozit pe cifra de afaceri de 6%, adăugată separat la 
fiecare articol. Şi de aici provin sume importante. Însumând toate acestea cu impozitele 
publice, pot fi soluţionate temporar cheltuielile administrative.

Viaţa comercială a oraşului este foarte dinamică. Se află la conducere un primar 
priceput, în persoana lui Tamás Kisgyörgy.

În lipsa altor mijloace de transport, centrul în jurul căruia gravitează viaţa economică 
din judeţ este Braşovul, din păcate însă pentru bunurile trimise acolo nu se plăteşte 
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valoarea lor economică reală, deoarece se aduc în schimb produse industriale de calitate 
extrem de slabă.

De la Trei Scaune am plecat spre Ciuc pe şoseaua principală. Pe drum m-am oprit şi 
am discutat peste tot cu agricultorii. La Bicşad am găsit condiţii deosebite. Populaţia a 
suferit mult de pe urma luptelor, şi în prezent sunt plecaţi aprox. 200 de bărbaţi 
încorporaţi. Cei fără aprovizionare de Crăciun nu aveau făină. În perioada administraţiei 
române, jandarmeria i-a arestat pe cei 45 de bărbaţi maghiari care au plecat de pe front şi 
nu vroiau să lupte împotriva ruşilor. I-au dus pe toţi şi li s-a pierdut urma. Preotul greco-
ortodox român din sat52, care s-a întors acum la locul său, a adunat toată populaţia 
secuiască a ţinutului şi le-a spus că în cazul în care nu se vor converti cu toţii la religia 
ortodoxă nu vor mai avea loc în acest sat, iar el se va ocupa de sancţiunile corespunzătoare. 
Un primar de comună, Nucui, îi terorizează fără nici o restricţie pe maghiari. În privinţa 
animalelor predate, a fost stabilit pentru comună un număr de 160 de bovine, dar oamenii 
n-au adus decât 80. Mai târziu a mai venit câte un om, aducându-şi o vită. Mai mulţi au 
izbucnit în plâns când a fost luat animalul. Atunci, la ordinul ofiţerilor ruşi, comisia 
română, care plătea pentru animale peste tot în lei, a restituit vita, apoi un comerciant din 
Braşov care prelua marfa l-a chemat la o parte pe primar, spunându-i că în cazul în care 
într-o oră i se adună 25 de găini, 500 de ouă şi o anumită cantitate de unt, comisia renunţă 
la celelalte 80 de animale. Acest lucru s-a şi întâmplat, iar celelalte bovine nu au mai 
trebuit predate. După toate aceste lucruri, agricultorii au ajuns la concluzia că ceva nu 
este în regulă, pentru că, din moment ce ordinul referitor la cotă care stabileşte precis 
numărul de animale ar fi fost emis de către autoritatea militară sovietică competentă, o 
asemenea procedură ar fi fost cu totul exclusă.

Comitatul Ciuc
De la Trei Scaune am ajuns la Miercurea Ciuc prin Cetăţuia, Sântimbru, Sâncrăieni şi 

Jigodin. La Tuşnad am stat de vorbă cu Pál Éltes şi Kálmán Kórodi senior, la Cetăţuia cu 
János Kórodi, la Sânsimion cu Ágoston Virágh, la Sântimbru cu György Vígh şi mai mulţi 
agricultori. La Jigodin nu l-am găsit acasă pe József Sallon, preşedintele Cercului 
Gospodarilor, iar la Sâncrăieni pe Ferenc Benedek, preşedintele Cercului, dar am vorbit şi 
aici cu mai mulţi agricultori. În aceste locuri, o parte a populaţiei izgonite de jandarmerie 
s-a refugiat, o altă parte s-a retras în păduri. În acest timp, armata germană i-a jefuit. În 
ceea ce priveşte cerealele pentru pâine şi furajele, în general sunt lipsuri. Este caracteristic 
pentru distrugerile săvârşite de nemţi faptul că în Sânsimion, deşi populaţia îi implora să 
le lase cele 70 de vagoane de făină şi alte alimente depozitate în clădirea şcolii, spunând 
că sunt ameninţaţi de cea mai cumplită foamete, şi măcar şcoala să n-o distrugă, aceştia 
au dat foc rezervelor de făină împreună cu clădirea şcolii.

La Sânsimion, Centrul Asociaţiei de Economie şi Cooperativă de Credit are o fabrică 
de amidon modernă, care nu a suferit pierderi mari. Conducerea a luat cu ea curelele de 
transmisie şi piesele de maşini mai mici, dar fabrica poate fi pusă în funcţiune cu o 
investiţie mai mică şi poate să prelucreze rezervele de cartofi pe care oamenii nu le pot 
vinde.

Miercurea Ciuc
Cele mai triste lucruri le-am văzut la Miercurea Ciuc. În funcţia de prefect l-am găsit 

pe Károly Rancz, funcţionar al judecătoriei ieşit la pensie, care în acelaşi timp este şi şeful 
tribunalului. În comitatul Ciuc, dintr-o populaţia de 140.000 de locuitori, doar 60.000 se 
mai găsesc la locurile lor de trai. Aici nu este vorba despre refugiaţi, ci de (cu excepţia 

 52 Virgil Iancu.
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oraşului Miercurea Ciuc) o deplasare forţată în masă din partea autorităţilor. Oamenii au 
fost izgoniţi cu forţa, apoi au fost jefuiţi, li s-au luat animalele şi li s-au distrus bunurile 
din gospodărie. Din acest motiv în Depresiunea Gheorgheni domneşte foametea. Nu pot 
face rost de nicăieri de cereale, de aceea trăiesc în special cu cartofi. Prefectul a stabilit 
vânzarea unei cantităţi de lemne către o firmă din Bucureşti, iar în locul lemnelor vor fi 
aduse cereale, dar din cauza condiţiilor de transport, cerealele încă nu puteau fi aduse. 
Contravine acestei afirmaţii faptul că trenurile circulă până la Siculeni. Judeţul are 
urgentă nevoie de cel puţin 200 vagoane de grâu şi 100 vagoane de porumb. Climatul 
general este prost, deoarece comitatul Ciuc trăia până acum din creşterea animalelor, 
păduri şi cărăuşie. Şeptelul cabalinelor a ajuns în întregime pe lista pierderilor de război, 
împreună cu aproape 60% din cel al bovinelor. În ceea ce priveşte şeptelul porcinelor, 
acestea au fost de asemenea aproape în întregime nimicite, deoarece gospodăriile celor 
refugiaţi au fost distruse cu totul. În această situaţie, se gândesc la împroprietăriri de 
pământ şi pădure. Cea mai mare problemă însă este faptul că judeţul Ciuc nu are deloc 
conducători, specialişti în agronomie sau medici, nu există nimeni, iar în lipsa oamenilor 
potriviţi nu se poate dezvolta viaţa economică. Nu există nici piaţă şi comerţ. Oamenii 
doar prin drumuri lungi şi preţuri incredibile pot face rost de anumite bunuri industriale. 
Pentru semănăturile de primăvară nu există seminţe.

Am discutat timp îndelungat cu primarul Mihály Bálint şi cu mai mulţi agricultori din 
Miercurea Ciuc. Numărul populaţiei din oraş, împreună cu comuna Jigodin, este de 2100 
de locuitori. Oraşul este în întregime pustiu53. Primarul însă încearcă să rezolve problemele 
cu un bun simţ financiar.

Situaţia Centrului EMGE
Filiala EMGE era alcătuită din următorii funcţionari şi angajaţi: Endre Bitay, Magdolna 

Antal, Péter Gyergyói, László Virágh şi Gyula Nagy. Toţi funcţionarii filialei, în afara unui 
funcţionar inferior, s-au refugiat, iar îngrijitorul, Gyula Nagy, s-a mutat la ţară. Biroul 
filialei l-am găsit devastat, doar cu câteva documente şi cărţi. După discuţia avută cu 
agricultorii din localitate, cu prefectul şi cu primarul, în mod provizoriu l-am însărcinat 
cu conducerea filialei pe Ferenc Székedi, mic proprietar agricol care locuia pe str. Vár, nr. 
86. Totodată, dânsul face parte din consiliul orăşenesc şi este şeful secţiei agricole a 
Uniunii Populare Maghiare. Este un bun gospodar şi un om foarte inteligent, încât sunt de 
părere că se potriveşte foarte bine pentru această funcţie. În legătură cu aceasta i-am dat 
în scris un act de autorizare provizorie şi m-am înţeles [cu el] că, deocamdată, primeşte 
doar pentru luna ianuarie onorariul de 800 pengő; a mai primit autorizare pentru angajarea 
provizorie a unei funcţionare, pentru efectuarea inventarului şi pentru închirierea unei 
încăperi. Până când vom putea trimite bani el însuşi va finanţa cheltuielile în avans. Va 
lua legătura cu Cercurile Gospodarilor şi va începe reorganizarea acestora, iar autorităţilor 
locale le va trimite un raport.

De la Miercurea Ciuc, trecând peste Harghita, am ajuns înapoi la Odorheiu Secuiesc 
[prin] Vlăhiţa, Căpâlniţa şi Bethlenfalău, de acolo la Târgu Mureş, iar de acolo, pe direcţia 
Reghin–Sărăţel–Şieu Măgheruş–Şintereag, înapoi până la Dej şi la Cluj. Peste tot m-am 
oprit şi am informat oamenii despre situaţia economică şi mai cu seamă despre efectele 
circularei EMGE.

 53 Din datele prezentate de presa vremii reiese faptul că numărul celor 6.900 de locuitori 
existenţi în 1941 în oraş a scăzut până la 700 la finele anului 1944. 



174

Constatări rezumative

Referitor la EMGE
Locuitorii satelor m-au primit cu o dragoste şi un ataşament nemaiîntâlnit. În mai 

multe locuri, ţăranii au fost mişcaţi până la lacrimi, mă îmbrăţişau şi mă sărutau, atât de 
mult s-au bucurat că EMGE şi Cercurile Gospodarilor vor putea lucra mai departe, 
deoarece Secuimea este cel mai părăsit ţinut din Transilvania de Nord. Sunt convins că 
Cercurile Gospodarilor vor începe peste tot imediat munca şi vor avea un rol important în 
ceea ce priveşte producţia. În toate localităţile s-a înţeles că Cercurile trebuie reorganizate, 
iar acolo unde muncitorii încă nu fac parte din acestea, va trebui numaidecât să intre.

Filialele EMGE
1) La Dej, filiala funcţionează corespunzător. Directorul lucrează într-o direcţie corectă 

şi cu rezultate bune.
2) La Târgu Mureş se lucrează într-un mod asemănător. Aici vor trebui stabilite 

salariile de la filială şi cele ale funcţionarilor, apoi trebuie angajat un bărbat care a absolvit 
şcoala profesională agronomică pentru vizitele permanente la Cercurile Gospodarilor.

3) La Odorheiu Secuiesc trebuie trimişi doi agronomi cu studiile făcute şi cu simţ 
practic, unul la judeţ şi unul la filială. La fel, trebuie trimişi şi bani. Trebuie stabilite 
salariile directorului de filială, al conducătorului Cercului Gospodarilor şi ale 
funcţionarelor, care doar pentru luna octombrie au primit câte 300 de pengő.

4) La Sfântu Gheorghe, la filială, trebuie trimis un specialist cu statut permanent în 
locul lui Győző Bernáld, care a acceptat doar provizoriu această activitate. Trebuie 
stabilite salariile directorului de filială, János Kovásznai, al funcţionarului de specialitate, 
al micului proprietar care organizează Cercul Gospodarilor şi urmează să fie angajat şi al 
forţei de muncă auxiliare, şi trebuie trimişi bani.

5) La Miercurea Ciuc ar trebui trimişi cel puţin doi specialişti în agronomie. Unul 
pentru filială, iar unul la judeţ. Trebuie stabilite salariile directorului de filială, al 
funcţionarului de specialitate, al organizatorului Cercului Gospodarilor şi ale personalului 
auxiliar, şi trebuie trimişi bani.

Conducerea şi organizarea producţiei agricole în Ţinutul Secuiesc nu poate fi realizată 
decât dacă EMGE va înfiinţa inspectoratul din Ţinutul Secuiesc, cu centrul la Odorheiu 
Secuiesc sau la Târgu Mureş, deoarece această problemă nu poate fi rezolvată decât prin 
descentralizare. Conducerea de la Cluj este cu totul imposibilă din cauza distanţelor 
mari.

Activitatea din Cercurile Gospodarilor trebuie reorganizată în întregime şi, în ceea ce 
priveşte acest domeniu, trebuie făcută o reformă radicală. La filiale este nevoie de câte 
unul sau, eventual, de câte doi funcţionari în administraţie. Funcţionarul de specialitate 
şi organizatorul Cercurilor Gospodarilor trebuie să se deplaseze tot timpul în sate, cel 
puţin 20 de zile pe lună trebuie să fie pe drum, şi astfel se poate întâmpla … [cealaltă 
parte a propoziţiei lipseşte din raport – obs. autorilor].

În ceea ce priveşte comitetele de la Cercurile Gospodarilor, acestea vor trebui alese din 
nou. În cadrul lor va trebui să-şi găsească locul muncitorii din agricultură şi reprezentanţii 
cooperativelor de la sate. După părerea mea, preşedintele comitetului judeţean ar trebui 
să îndeplinească şi funcţia de director de filială în acelaşi timp, fiind şi mic proprietar.

Cele mai importante sarcini în ceea ce priveşte producţia agricolă şi creşterea animalelor
1) Organizarea practică: la sfârşitul lui ianuarie şi începutul lunii februarie vor trebui 

organizate în fiecare judeţ consfătuirile agricole judeţene, timp de două zile, la care din 
fiecare comună să ia parte directorul Cercului Gospodarilor, primarul comunei, 
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conducătorul local al MADOSZ şi un muncitor agricol. În prima zi de consfătuire vor fi 
stabilite condiţiile de producţie ale judeţului, câţi iugări de semănături de toamnă nu s-au 
realizat şi câţi iugări vor fi lucraţi şi semănaţi la primăvară, unde şi ce fel de sămânţă de 
găseşte, precum şi problema forţei de muncă. În ceea ce priveşte creşterea animalelor, 
trebuie să se discute problema animalelor reproducătoare.

În a doua zi a consfătuirilor ar trebui stabilite directivele pe baza raporturilor prezentate 
în prima zi, şi ar avea loc alegerile comitetelor Cercurilor Gospodarilor şi ale conducătorilor 
de filiale.

2) O problemă deosebită este cea a muncitorilor agricoli. În Ţinutul Secuiesc, în 
general lipsesc 40% a bărbaţilor cu vârsta de recrutare, ceea ce lasă o lacună în producţia 
agricolă, doar dacă nu se întorc până atunci. Rezolvarea în practică a acestei probleme 
este organizarea clăcilor şi plata muncitorilor agricoli în special în produse, deoarece la 
costul actual al lucrului cu ziua nu este rentabilă producţia.

O parte a locuitorilor de la oraşe poate fi solicitaţi de asemenea pentru muncile 
agricole, ceea ce este o soluţie reală, deoarece chiar în această perioadă în oraşe va fi o 
mare penurie de alimente.

Condiţiile producţiei
1) Refacerea totală a liniştii şi siguranţei în zonele rurale.
2) În regiunile cu populaţie mixtă, luarea unor măsuri de pedepsire a actelor de jefuire 

şi distrugere, săvârşite de elementele române şovine, şi restituirea neîntârziată a 
mijloacelor de producţie.

[Atrocităţile] săvârşite de autorităţile române şovine
Jandarmeria română a jefuit şi a prădat aproape în fiecare comună, iar în unele locuri 

a săvârşit crime şi a luat bunuri materiale de mare importanţă pentru economie. În cele 
mai multe locuri, i-au adunat pe bărbaţii care nu au vrut să lupte împotriva Armatei Roşii 
şi, acuzându-i de cele mai imposibile lucruri, i-au făcut dispăruţi. Nici până astăzi nu 
s-au întors acasă.

Referitor la aprovizionarea publică
1) Organizarea unei consfătuiri pentru specialiştii – prefecţi, subprefecţi, primari şi 

experţi în economie – din Transilvania de Nord, având în vedere atât asigurarea producţiei 
agricole, cât şi înlesnirea aprovizionărilor publice.

2) Numirea unui comisar responsabil cu producţia şi aprovizionarea publică pe 
teritoriul Ardealului de Nord. În fiecare judeţ, plasă şi comună s-ar înfiinţa comisii pentru 
producţie şi aprovizionare publică, acestea asumându-şi atribuţiile respective.

3) Încheierea urgentă a treieratului în felul următor:
a) căutarea şi punerea în funcţiune a cazanelor cu aburi;
b) transformarea motoarelor pe benzină în motoare care funcţionează cu lemne;
c) aprovizionarea cu combustibil pentru treierat în schimbul lemnului;
d) treieratul manual cu hădăragi.
4) Reţinerea taxelor vamale pentru treierat şi măcinat în scopul aprovizionării publice. 

Evidenţa treieratelor şi, pe baza acestora, utilizarea cantităţii corespunzătoare de sămânţă 
necesară în gospodărie şi la semănat.

5) Introducerea evidenţei într-un carnet de control al preselor de ulei alimentar, 
precum şi reţinerea şi utilizarea uleiului de la vamă şi a uleiului alimentar în surplus.

6) Organizarea transportului de cartofi din Secuime în vagoane acoperite cu paie la 
primăvară, când se mai lasă îngheţul, deoarece tocmai în această perioadă vor fi cele mai 
mari lipsuri.
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7) Interzicerea fierberii ţuicii în cazane mici, deoarece se distruge cu această ocazie o 
cantitate mare de cereale utilizabile în panificaţie şi pentru semănături.

8) Limitarea tăierilor animalelor din gospodării şi ale porcinelor; introducerea în oraşe 
a sistemului de cartele pentru carne. Din cauza cotelor şi a tăierilor nelimitate, şeptelul a 
scăzut catastrofal.

a) Să se stabilească numărul animalelor de tracţiune şi să se interzică vânzarea 
acestora. Să se procedeze la fel şi în cazul porcinelor de prăsilă.

b) Introducerea vânzării cărnii de oaie.
c) Dezvoltarea creşterii animalelor mici de casă.
d) Organizarea comerţului pe schimburi de mărfuri între Transilvania de Nord, 

Câmpia Maghiară şi România.

Aspectele privind transporturile ale aprovizionării publice
Din circuitul aprovizionărilor publice sunt scoase în totalitate mare parte a comitatelor 

Satu Mare, Sălaj, Solnoc-Dăbâca, Bistriţa-Năsăud, Turda-Mureş şi Ciuc. Legăturile feroviare 
lipsesc între Oradea, Cluj, Bucureşti, Sighişoara, Odorheiu Secuiesc şi Braşov-Siculeni.

Reparaţia liniei de cale ferată Cluj-Deda-Târgu Mureş, precum şi a celei din Miercurea 
Ciuc, Cluj sau a celei de pe direcţia Jibou-Zalău-Baia Mare-Satu Mare durează, de 
asemenea, un timp îndelungat. Aprovizionarea însă tocmai acolo este cea mai bună şi 
acolo sunt cele mai multe articole alimentare – grâu, porcine şi ulei – (judeţele Sălaj şi 
Satu Mare), unde până acum nu se putea ajunge din motive legate de liniile de transport. 
În aceste ţinuturi nu se poate face altceva, decât să se pună autocamioane. După 
cunoştinţele mele în toate oraşele din Ardeal există camioane dezmembrate, dar oamenii 
încă nu îndrăznesc să le repare şi să le pună în funcţiune.

Aşadar, trebuie puse în funcţiune camioanele dezmembrate şi ascunse şi trebuie 
asigurate condiţiile pentru circulaţia lor. Din România, în schimbul lemnului – care poate 
fi procurat din comitatele Ciuc, Odorhei sau Turda-Mureş –, ar putea fi cumpărate cele 
30–40 de camioane care ar asigura transportul, mai mult decât atât, am impresia că în 
multe locuri mărfurile sunt deja contractate până la organizarea transportului; la 
momentul respectiv, Armata Roşie ar aproba condiţiile de transport.

În ceea ce priveşte transporturile de persoane, pe liniile Cluj-Dej-Bistriţa-Târgu Mureş 
şi Cluj-Jibou-Zalău-Baia Mare-Satu Mare ar putea fi puse în funcţiune cel puţin 4-6 
camioane sau autobuze. Pentru acest lucru este necesară doar concesionarea publică din 
partea unui organism abilitat, iar în cazul în care autorităţile militare asigură circulaţia 
parcului auto, este sigur că vor exista şi întreprinzători. Este o afacere foarte avantajoasă, 
deoarece există mari depozite de bani neutilizate, iar capitalul apare întotdeauna dacă 
găseşte o afacere sigură ori o bună posibilitate de câştig.

Problemele industriei din Transilvania de Nord
De fapt, întreprinderile industriale, pe tot teritoriul Ardealului de Nord, lucrează doar 

la Cluj. Motivul este faptul că aici este cea mai intensă mişcarea muncitorească şi cea mai 
dezvoltată viaţa sindicatelor. În celelalte locuri stagnează totul. Câteva exemple în acest 
sens: fabrica de ciment Trassia din Dej, care are o extrem de mare importanţă industrială 
şi economică, se găseşte în stare de funcţionare. Fabrica de pielărie din Târgu Mureş nu 
lucrează. Punerea în funcţiune cu toată capacitatea a rafinăriei de petrol din Dej ar fi de 
mare importanţă, aşadar, până la terminarea construcţiilor la linia de cale ferată, ar putea 
deja să ocupe un loc însemnat în economie. Crescătoria de porcine şi uzina de prelucrare 
a cărnii din Gherla nu funcţionează. Fabrica de zahăr de la Târgu Mureş este distrusă. 
Topitoria de in şi cânepă din Lazarea a fost nimicită. Fabricile de prelucrare a lemnului 
din Ciuc nu lucrează. Problema gazelor din Sângeorgiu de Pădure a rămas nerezolvată. 



177

Fabrica de amidon de la Sânsimion nu lucrează. Minele de sare de la Praid şi Sovata au 
doar o producţie infimă. Prefectul din Odorhei a reuşit să pună în funcţiune exploatările 
de fier de la Lueta, dar producţia este atât de mică, încât abia ajunge pentru traiul 
muncitorilor. Cu problema centrului electric din Secuime nu se ocupă nimeni, deşi gazele 
şi electrificarea sunt singurele lucruri care ar putea constitui baza industrializării în 
Transilvania de Nord. Mina de cărbune de la Aghireş se găseşte la doar 130 km de Oradea, 
dar oraşul nu este electrificat, deoarece îi lipsesc combustibilii. Fără îndoială, în mijlocul 
unui război este greu [de refăcut] totul dintr-un moment în altul şi de pus în funcţiune cu 
materii prime şi combustibili inexistenţi întreprinderi industriale pline de probleme, însă 
preocupările privind această problemă nu suferă amânare.

În ceea ce priveşte comerţul
Comerţul a suferit de asemenea mari pierderi în urma războiului, deoarece au rămas 

aici în special comercianţii care aveau capital circulant investit în mărfuri, iar o bună 
parte a mărfurilor s-a pierdut. Capitalul prezent pe piaţă lucrează însă cu o rată de profit 
care este absolut de nesuportat din punctul de vedere al consumatorilor. În consecinţă, 
preţurile cresc din oră în oră, fapt ce nu poate fi urmat şi de o creştere a salariilor, deoarece 
în lipsa producţiei nu se realizează bunuri noi şi nu intră bani în circulaţie. Aşadar, nu 
poate fi neglijată rezolvarea din punct de vedere instituţional a problemei comerţului, 
însă nu doar la nivel de judeţ – deoarece acest lucru este iluzoric –, ci la un nivel global. 
Referitor la aceasta trebuie să fie stabilite şi preţurile.

Problema forţei de muncă
Numai o parte a muncitorilor din industrie lucrează. O altă parte au probleme 

materiale. Epuizarea materiilor prime ale uzinelor puse în funcţiune însă va constitui în 
curând o problemă serioasă. Înainte şi la timp trebuie să ne ocupăm de situaţia socială a 
muncitorilor şomeri din industrie. Totodată, în agricultură, la primăvară se va resimţi o 
lipsă a forţei de muncă colectivă, aşadar şomerii din industrie îşi vor găsi ocupaţie 
provizorie doar în agricultură. Cu acest lucru s-ar rezolva aprovizionarea lor cu alimente, 
ar putea fi chiar retribuiţi parţial în produse, asigurându-le astfel şi alimentele pentru 
iarna viitoare. De această problemă ar trebui să se ocupe cineva tot la nivel instituţional.

Problema specialiştilor
În ceea ce priveşte specialiştii, sub toate aspectele stăm rău, iar cauzele sunt, pe de o 

parte, refugierile, pe de altă parte recrutările. Fără aceşti oameni însă nu facem nimic. 
Tocmai de aceea ar trebui realizată o listă a specialiştilor din agricultură, industrie, comerţ 
şi domeniul bancar. Iar aceştia [ar trebui] solicitaţi şi puşi în locurile de muncă potrivite. 
Din motivul că împotriva unora există obiecţii din punct de vedere politic, s-ar putea 
numi pe lângă ei comisari politici, dar cu permis de liberă trecere corespunzător. Totodată, 
cât mai degrabă ar trebui să se asigure posibilitatea întoarcerii specialiştilor refugiaţi.

Problema proprietăţilor părăsite
Inventarul viu şi de mână moartă al proprietăţilor părăsite şi magaziile pentru cereale 

au fost devastate până la ultimul cui. În unele locuri, pământurile de unde au plecat 
proprietarii au fost împărţite sau date în arendă, dar aproape nimic nu s-a lucrat pe 
acestea. Având în vedere că aceste pământuri ori vor fi împărţite între ţărani, ori vor 
reprezenta punctul de plecare pentru colectivizare, vor trebui păstrate intacte.

Până când va exista în această problemă un punct de vedere comun şi permanent, vor 
trebui făcute următoarele:
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1) Tot echipamentul agricol al unei proprietăţi să se adune de către autorităţile 
competente;

2) Să se numească un specialist agronom corespunzător sau un gospodar agricol 
priceput pentru conducerea proprietăţii;

3) Să se afle unde a dispărut rezerva de cereale a proprietăţii, iar acolo unde cei care 
au luat-o sunt oameni înstăriţi, să se recupereze cel puţin semânţele pentru primăvară; şi 
în ceea ce priveşte alimentaţia publică, ar fi importantă căutarea acestor rezerve.

4) Referitor la administrarea proprietăţilor, există trei metode care pot fi puse în 
aplicare: administraţie realizată de către un administrator numit de autorităţi, arendarea 
pământurilor, cea mai sănătoasă formă de administrare însă ar fi constitui rea unor 
cooperative.

5) Recolta de pe pământurile părăsite ar putea ajuta alimentarea oraşelor din 
Transilvania de Nord. Cu atât mai mult trebuie să ne gândim la acest lucru, cu cât se ştie 
că perspectivele în ceea ce priveşte producţia agricolă în viitor sunt fără speranţă.

Problema banilor
Menţinerea cursului de 30 lei la un pengő va aduce populaţia Transilvaniei de Nord 

într-o situaţie economică catastrofală. Este mai simplu de înţeles – decât 2x2=4 – faptul 
că există o foarte mare diferenţă în ceea ce priveşte valoarea celor două monezi. Însă 
împotriva scoaterii din ţară în mod regulat a pengő-ului doar în comitatul Odorhei au fost 
aduse dispoziţii corespunzătoare.

În această privinţă există următoarele obiective urgente:
1) Dacă şi în continuare va fi valabil pengő-ul, atunci va trebui să se asigure o cantitate 

corespunzătoare de numerar.
2) Dacă nu va fi valabil pengő-ul, atunci trebuie să se stabilească un curs pengő-lei real.
3) Dacă dintre cele două iniţiative nici una nu poate fi realizată, atunci va trebui să se 

emită fondul de urgenţă propus de comitatul Turda-Mureş, evident, pe întreg teritoriul 
Ardealului de Nord.

4) În orice caz, catastrofa economică totală din Transilvania de Nord nu poate fi 
împiedicată decât în cazul în care se va putea organiza în tot Ardealul de Nord graniţa 
economică de la Odrohei. Situaţia este că din Transilvania de Nord se scoate totul: 
porcine, animale vii, ulei alimentar, cereale, lemne, chiar şi sarea, iar în schimb ce primim: 
chibrituri, ţigări, bomboane şi materiale textile de proastă calitate.

5) Problema nu trebuie – nici nu ar fi voie – înţeleasă din perspectivă naţională, deoarece 
aici este vorba exclusiv de rolul de exploatare a capitalului, lucru ce trebuie împiedicat.

Situaţia cooperativelor din Transilvania
La Târgu Mureş am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu preşedintele Cooperativei 

Furnica54 şi cu funcţionarul principal rămas aici. Furnica a fost jefuită în timpul războiului 
de 30 milioane pengő. Cele mai multe magazine ale cooperativei au fost sparte. În ciuda 
acestui fapt, se reorganizează activitatea de aici, iar cooperativa are un rol important în 
economie. Articolele cumpărate de populaţie cu preţuri exorbitante se vând aici cu 
aproape 200% mai ieftin.

Însă Centrul Asociaţiei de Economie şi Cooperativă de Credit nu a apărut încă şi în 
mediul rural. Totuşi, în unele locuri, oamenii care se pricepeau au început să lucreze 
singuri. La Dej, prefectul Dániel Antal a organizat consfătuirea cooperaţiei. La Târgu 
Mureş, autorităţile împreună cu Cooperativa Furnica au repornit activitatea în fabrica de 
unt. La Cristuru Secuiesc, singurul specialist de vază din Secuime al cooperativei, Ádám 

 54 Ede Korparich.
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Kun, împreună cu autorităţile locale, a realizat alimentarea cu lapte a oraşului şi a pornit 
fabrica de unt din Cristur, iar pentru unt s-au cumpărat maşini, unelte din România, etc. 
În scurt timp va fi dată în funcţiune şi fabrica de prelucrare a laptelui din Baraolt. Toate 
acestea însă sunt făcute de cei din localitate, fără nici o legătură cu centrul.

Problema refugiaţilor
Conform unor date culese de la autorităţile locale, din comitatele Solnoc-Dăbâca, 

Turda-Mureş, Odorhei, Trei Scaune şi Ciuc, nu foarte exacte, s-au refugiat aproximativ 
250 mii de oameni, iar ceilalţi sunt în armată. Refugierea s-a petrecut în trei moduri:

1) Din Ciuc s-au refugiat 80 mii de oameni. Dintre aceştia, aprox. 2.000 din proprie 
iniţiativă. Locuitorii din Miercurea Ciuc au fost somaţi să părăsească oraşul în 24 de ore. 
Plecarea a fost obligatorie. Restul populaţiei, aprox. 70 mii de oameni, au fost izgoniţi de 
jandarmeria germană şi maghiară.

2) Tocmai din aceste motive trebuie să se facă posibilă şi să se organizeze revenirea 
populaţiei rurale.

3) La fel trebuie să revină şi specialiştii, precum şi medicii, inginerii, arhitecţii, 
meseriaşii şi agronomii, farmaciştii şi inginerii silvicultori etc. În lipsa lor, Ţinutul 
Secuiesc se află într-o situaţie absolut disperată.

Cazul refugiaţilor politici este însă o problemă politică
În pofida faptului că există zvonuri conform cărora foarte mulţi refugiaţi s-au întors în 

Secuime, realitatea este că doar 1% din cei plecaţi au revenit. Refugiaţii vin acasă toţi 
într-o stare jalnică. Armata sovietică s-a purtat cu deosebită omenie cu refugiaţii pe care i-a 
întâlnit. Imediat i-a întors şi i-a sprijinit în orice problemă, dar elementele şovine româneşti 
i-au jefuit în multe locuri. S-au întâmplat lucruri deosebit de scandaloase la Lechinţa, 
Şieu-Odorhei, Şieu-Măgheruş, Sărăţel, Herina, Galaţi, Dipşa şi Vălenii de Mureş. În 
Lechinţa, săptămâni întregi a comis tâlhării o gardă şovină care le-a reţinut oamenilor 
animalele şi alte bunuri mobile, agresându-i pe deasupra. A intervenit Comandamentul 
sovietic care [îi] ajută la recuperarea bunurilor în cel mai remarcabil mod.

Propunerea pentru gestionarea în practică a problemelor economice
După experienţele locale avute, dezastrul economic total în ceea ce priveşte 

Transilvania de Nord nu poate fi evitat decât prin acţiunea neîntârziată a autorităţilor 
competente.

Cele mai urgente sarcini:
Înfiinţarea unor comisii ale forţelor de muncă din agricultură, industrie, comerţ, 

transporturi, finanţe şi siguranţă. Pentru fiecare problemă să existe la conducere un expert 
care să lucreze după considerente politice. Rolul acestor comisii este organizarea muncilor 
agricole de primăvară, inspectarea, punerea în funcţiune şi aprovizionarea cu materiile 
prime necesare a întreprinderilor industriale din Transilvania de Nord, totala refacere a 
ordinii publice, organizarea circulaţiei mărfurilor de schimb etc.

În cazul în care înfiinţarea unui astfel de organism ar întâmpina greutăţi de orice 
natură, va fi nevoie de numirea unui comisar responsabil cu problemele producţiei, iar 
celelalte resorturi vor funcţiona ca secţii subordonate acestuia.

Totodată, se impune numirea a doi agenţi economici, unul pentru Alföld, iar celălalt 
pentru România.

Să nu uităm că pentru organizarea lucrărilor agricole de primăvară nu mai avem decât 
două luni, iar dacă nu luăm măsurile necesare din timp, situaţia economică ajunge 
definitiv în impas.
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Pe parcursul întregii mele călătorii m-am convins personal că Armata Roşie se purta 
faţă de locuitori cu cele mai bune intenţii.

Politikatörténeti Intézet Levéltára, Simó Gyula-hagyaték [Arhivele Institutului de 
Istorie Politică, Moştenirea Gyula Simó], fond 937, cutia 11, doc. 8–37, dactilogramă 
multiplicată.
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Raportul şedinţei comisiei juridice în cadrul conferinţei Frontului Naţional 
Democrat din Transilvania de Nord55

Cluj, 13 februarie 1945

Au fost prezenţi:
 1) Dr. Géza Pásztai, avocat, Partidul Social Democrat, Cluj
 2) Dr. Ágoston Bernád, avocat, Uniunea Populară Maghiară, Cluj
 3) Dr. János Demeter, viceprimar, Uniunea Populară Maghiară, Cluj
 4.) Dr. István Nemes, avocat, Uniunea Populară Maghiară, Cluj
 5.) Dr. Jenő Neumann, avocat, Alianţa Populară Democrată Evreiască, Cluj
 6.) Dr. Olga Pop, avocat, Uniunea Patrioţilor, Cluj
 7.) Dr. Ernő Bernát, editor de presă, Uniunea Populară Maghiară, Târgu Mureş
 8.) Márton Löbl, tinichigiu, Partidul Comunist, Târgu Mureş
 9.) Dr. Sándor Orosz, viceprimar, Partidul Naţional Liberal, Baia Mare
10.) Aurél Duma, director adjunct al Jandarmeriei, Consiliul Sindicatelor, Dej
11.) Dr. János Luca, notar public, Năsăud, fără partid
12.) Károly Nano56, prefect, Uniunea Populară Maghiară, Miercurea Ciuc
13.) Zoltán Ambrus, preot romano-catolic, Uniunea Populară Maghiară, Odorheiu 

Secuiesc
14.) Sándor Zöld, tipograf, Partidul Comunist, Sfântu Gheorghe
15.) Dr. Lőrinc Mikó, preşedintele Curţii de Apel din Cluj
16.) Dr. Lajos Varga

Comisia s-a ocupat în detaliu cu următoarele probleme:
1) Problema puterii supreme, 2) legile aplicabile, 3) chestiunile de siguranţă publică, 

4) alegerile administrative, 5) problema utilizării limbii materne şi problemele naţiona-
lităţilor etnice legate de aceasta, 6) stabilirea identităţii criminalilor de război, 7) resta-
bilirea jurisdicţiei Curţii cu juraţi, 8) Ordinul Ministerial 1440/1941, 9) critica Ordinului 
Ministerial 5777/1941.

Poziţia oficială conturată după discuţiile aprofundate ale problemelor este consemnată 
de către Comisia Juridică, iar copiile oficiale sunt înaintate Preşedinţiei Centrale FND în 
atâtea exemplare încât să se poată trimite câte o copie tuturor organizaţiilor judeţene.

 55 În partea de sus a documentului poate fi citit următorul text scris de mână: „să se înregistreze 
la documentele referitoare la administraţia independentă a Transilvaniei de Nord”.

 56 Este vorba despre Károly Rancz.
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Tocmai din motivele expuse mai sus considerăm nejustificată prezentarea în întregime 
a acestor opinii juridice şi cerem ca Adunarea Generală să se mulţumească cu raportul 
următor sintetizat:

1) Comisia Juridică constată că FND corespunde celor stipulate în Convenţia de Armistiţiu 
din 12 septembrie 1944, încheiată între Puterile Aliate şi România, iar pentru Transilvania de 
Nord aceasta este considerată o esenţială sursă de drept. Tocmai din acest motiv, ţinând cont 
şi de Convenţia de Armistiţiu încheiată între Puterile Aliate şi România, Comisia Juridică a 
hotărât că pe teritoriul Ardealului de Nord suveranitatea statului maghiar a încetat, iar prin 
autorizarea Comisiei Aliate de Control şi în numele unor semnatari provizorii, Comandamentul 
Armatei Sovietice exercită puterea supremă asupra acestui teritoriu.

2) Prin dispoziţia categorică a Comandamentului Armatei Sovietice, pe teritoriul 
Transilvaniei de Nord se aplică normele juridice democratizate, valabile înainte de ziua 
eliberării.

Se consideră antidemocratice toate normele de drept care fac deosebire în detrimentul 
maselor muncitoare din orice punct de vedere (economic, social, politic, moral etc.), în 
ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile între naţiuni, religii şi sexe.

Pe baza propunerii şi dispoziţiei Comitetului Central Executiv al FND, prefecţii 
comitatelor vor stabili în detalii normele de drept care trebuie aplicate în funcţie de cele 
prezentate mai sus. În acest scop, până la data de 15 martie 1945, Comisiile Juridice 
Judeţene ale FND vor înainta o propunere Comitetului Central Executiv.

Până atunci, dacă referitor la un caz aflat în faţa instanţei juridice sau administrative 
ori a oricărei alte autorităţi competente, între cele două părţi interesate există îndoieli 
indubitabile în legătură cu calitatea democratică a normelor de drept, autoritatea 
competentă care împlineşte actul de procedură are obligaţia de-a cere părerea Comisiei 
Juridice Judeţene a FND şi de-a lua măsurile în funcţie de aceasta. În vederea păstrării 
integrităţii actului de drept, Comisia Juridică Judeţeană poate trimite o solicitare Comisiei 
Juridice Centrale, iar în cazul în care ar fi procedat conform propriilor competenţe, trebuie 
numaidecât să anunţe Comitetul Central Executiv.

3) În opinia Comisiei Juridice, organizarea şi menţinerea unităţilor locale de ordine publică 
intră în atribuţiile organelor administrative locale, deoarece astfel este asigurată cooperarea 
populaţiei locale de pe teritoriile administrative în cauză şi dispare contrastul care punea faţă 
în faţă organele de ordine publică şi locuitorii. Pentru eficienţa serviciului administrativ este 
nevoie de instruirea membrilor din organele de siguranţă publică şi asigurarea acestora cu 
uniforme şi arme. Comitetul Central Executiv al FND trebuie să stabilească neîntârziat criteriile 
pe baza cărora se pot pune în practică arestările de natură politică.

4) Comisia Juridică este de părere că alegerile administrative trebuie să aibă loc cât 
mai curând posibil, atât din motive politice, cât şi democratice. Aşadar, propune ca 
prefecţii judeţelor să întreprindă cât mai curând măsurile necesare, având în vedere 
următoarele principii de bază: să se aleagă consilii formate din 56 membri în cazul 
oraşelor cu atribuţii municipale, 30 membri pentru oraşele cu atribuţii judeţene, 20 
pentru comunele mari şi 10 la comunele mici.

Pot fi aleşi şi pot alege fără deosebire de naţionalitate, rasă, religie şi sex toţi cetăţenii 
care au împlinit 18 ani până la 1 ianuarie 1945, au avut şi au rezidenţă pe teritoriul 
administrativ pe care se desfăşoară alegerile la 1 ianuarie 1945.

Nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi cei care:
a) au boli mintale şi sunt sub supraveghere sau tratament medical,
b) sunt minori cu perioadă prelungită ori puşi sub curatelă,
c) au fost declaraţi de către instanţele de juraţi sau ale poporului criminali de război 

sau cei care au fost puşi sub acuzare din cauza suspiciunii de infracţiune de către justiţie 
ori de către organele administrative, ale Poliţiei sau Jandarmeriei,
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d) după eliberare au fost condamnaţi datorită unor infracţiuni comise din dorinţa de 
câştig sau atentate la pudoare, ori se află sub acţiunea procedurii penale la cererea 
Procuraturii, în cazul în care procedura nu s-a terminat până la încheierea listelor 
alegătorilor.

Alegerile din administraţie se realizează pe baza listelor cu candidaţii, care vor fi 
înaintate preşedintelui Judecătoriei de Ocol în cel puţin atâtea exemplare, cât este 
numărul candidaturilor depuse.

Alegerile se ţin şi în cazul în care există doar o singură propunere la candidatură. În 
acest caz voturile vor decide acceptarea sau neacceptarea listei.

Alegerile sunt generale, secrete, directe şi obligatorii.
Împărţirea locurilor în Consiliul Administrativ se face proporţional cu numărul 

voturilor.
Primarul, viceprimarul, judecătorul, vornicul, consiliul orăşenesc şi cel comunal se 

aleg cu majoritate absolută de voturi.
Comisia Juridică a Consiliului Central Consultativ al FND va informa amănunţit 

prefecţii în legătură cu detaliile tehnice ale alegerilor.
5) În ceea ce priveşte folosirea limbii materne, Comisia Juridică centralizată a acceptat 

în întregime dispoziţiile elaborate de Comisia Juridică din Cluj şi adoptate deja de 
Consiliul Central Consultativ din Cluj, din acest motiv redăm textul cu scopul de a-l 
ridica la rangul de Hotărâre generală.

6) La stabilirea crimelor de război, Comisia Juridică a ţinut cont de legile române 
emise în această privinţă şi le-a adaptat condiţiilor din Transilvania de Nord, stabilind 
separat natura şi măsura pedepselor aplicabile fiecărei infracţiuni.

7) Odată cu restabilirea jurisdicţiunii Curţii cu juraţi, Comisia Juridică doreşte să 
înfiinţeze un tribunal al poporului care să corespundă întru totul spiritului public 
democratic referitor la judecarea şi sancţionarea tuturor infracţiunilor de natură politică, 
iar pe lângă acest lucru să respecte sub toate aspectele spiritul legii.

Regulamentul propus solicitat spre emitere de către Comisia Juridică din partea 
prefecţilor de judeţ simplifică şi democratizează dispoziţiile date în legătură cu elaborarea 
listelor de juraţi, înlesneşte şi grăbeşte acţiunile procedurale fără a leza sau a omite în 
esenţă litera strictă a legii.

8) Câte un exemplar din opiniile expertului juridic trimise de Comisia Juridică 
referitor la abrogarea Ordinului Ministerial 1440/1941 au primit şi reprezentanţii celorlalte 
judeţe, pentru a putea studia problema şi ca să-şi prezinte punctele de vedere. Oricum, la 
ordinul prefecturilor sau din proprie iniţiativă, instanţele judecătoreşti au efectuat 
suspendarea acţiunilor pornite şi încă neterminate sub influenţa acestui ordin, iar 
dispoziţiile restrictive nu se vor mai aplica: luarea de poziţie în problema abrogării 
ordinului nu este urgentă, iar din cauza faptului că este o chestiune complicată, nici nu ar 
fi necesară.

9) Paragraful 9 al Ordinului Ministerial nr. 5777/1941 este cel care a hotărât prelungirea 
oficială a chiriei locaţiilor magazinelor doar pentru chiriaşii neevrei, iar din acest punct 
de vedere are caracter fascist. Constatările şi propunerile regulamentului propus care se 
referă la aceasta au fost predate reprezentanţilor de judeţ de către Comisia Juridică din 
Cluj, cu scopul înştiinţării comisiilor şi organizaţiilor FND din celelalte judeţe. Esenţa 
propunerii este că problema trebuie rezolvată în spiritul acţiunilor reparative, al 
echitabilităţii şi al dreptăţii.

În general, Comisia Juridică a crezut şi crede de cuviinţă să accentueze faptul că ,în 
ceea ce priveşte aplicarea legilor şi instituirea noilor regulamente, este de dorit 
uniformizarea pe întreg teritoriul Transilvaniei de Nord, şi tocmai de aceea pare justificată 
înfiinţarea şi funcţionarea unui organism care să asigure acordarea avizelor, să fie 
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subordonat FND-lui din Cluj şi să desfăşoare la nivel profesional această activitate juridică 
de compatibilizare, opinare şi propunere.

Rog cu respect aprobarea raportului şi propunerilor noastre.

dr. Géza Pásztai

MOL, a külügyminisztérium Béke-előkészítő Bizottsága iratai [ANM, dosarele Secţiei de 
pregătire a păcii a Ministerului de Externe], XIX-J-1-a, cutia 63, dosarul IV-148, 12/B-1946, 
dactilogramă multiplicată.

 20
Memorandumul Comitetului Executiv al Uniunii Populare Maghiare din 
Transilvania de Nord către guvernul Groza

Cluj, 12 martie 1945

Uniunea Populară Maghiară, potrivit tradiţiilor revoluţionare democratice ale 
MADOSZ, se sprijină pe masele de oameni ai muncii maghiari şi, chiar de la începutul 
constituirii ei, are relaţii strânse cu toate partidele democratice din România, luptând 
împreună cu acestea în cadrul Frontului Naţional Democrat împotriva fascismului şi, în 
general, împotriva oricăror reacţionari.

Tocmai din acest motiv, marea victorie pe care a obţinut-o Alianţa Partidelor 
Democratice din România odată cu formarea guvernului Groza a adus sinceră bucurie şi 
linişte generală şi în rândurile Uniunii Populare Maghiare din Transilvania de Nord.

Datorită obiectivelor şi caracterului naţional al organizaţiei, Uniunea Populară 
Maghiară este menită – în primul rând – să lupte pentru egalitatea în drepturi şi menţinerea 
valorilor culturale specifice ale poporului maghiar. Astfel – evident – şi în această nouă 
situaţie intervenită prin schimbarea guvernului îşi concentrează atenţia în primul rând 
asupra problemelor naţionale şi culturale ale maselor maghiare din Ardeal.

Din acest punct de vedere îşi îndreaptă atenţia spre faptul ca politica faţă de 
naţionalităţi a noului guvern să fie una potrivită pentru făurirea egalităţii între naţionalităţi 
şi a păcii între popoare.

Una dintre premisele acestui lucru este ca guvernul să menţină relaţii strânse cu 
mişcările de masă ale poporului maghiar, fiind astfel informat mereu despre situaţia 
naţională şi culturală, doleanţele şi năzuinţele poporului maghiar.

Comitetul Executiv al UPM din Transilvania de Nord se foloseşte de această ocazie rară, 
când membrii noului guvern şi liderii partidelor democratice române sunt aici, împreună, 
la Cluj, dând glas doleanţelor naţionale şi culturale care alcătuiesc cele mai urgente şi mai 
importante condiţii ale egalităţii în drepturi şi ale libertăţii poporului maghiar.

1) Poporul maghiar doreşte reprezentanţă în guvern, având în vedere că numărul 
populaţiei maghiare este peste 10% din totalul ţării.

2) Referitor la anexarea administraţiei din Ardealul de Nord, să se înfiinţeze la Cluj o 
instituţie publică pentru îndeplinirea unor atribuţii de stat şi administrative în care 
maghiarii din Transilvania de Nord să aibe o reprezentanţă corespunzătoare numărului 
acestora, iar UPM ar fi încântat ca acest rol să fie atribuit exclusiv Comitetului Executiv al 
UPM din Transilvania de Nord.
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3) Dorim ca administraţia locală din comune, oraşe, plase, precum şi cea judeţeană, 
constituită în mod democratic, să rămână pe loc, mai mult decât atât, să se bucure de o 
susţinere eficientă din partea guvernului.

Credem că este nevoie de completarea şi întărirea instituţiilor administrative, în 
special cu ajutorul unor experţi. La această dispoziţie considerăm că este de cuviinţă să se 
ţină seamă de funcţionarii care, începând din 1940, au fost nevoiţi să părăsească pământul 
Ardealului de Nord, în cazul în care aceştia au avut o atitudine democratică care poate fi 
dovedită.

4) Referitor la o eventuală reorganizare a administraţiei, dorim ca în comunele, oraşele 
şi judeţele unde compoziţia etnică a populaţiei este într-o proporţie de peste 50% 
maghiară, la conducerea administraţiei locale să se aleagă persoane de naţionalitate 
maghiară. În regiunile cu populaţie mixtă să se ia în considerare împărţirea etnică a 
locuitorilor.

5) Funcţionarii din administraţie reabilitaţi de comisiile de epurare să rămână la locul 
lor, iar în cazul în care se ridică problema, justificată, a angajării într-un număr mai mare 
a elementelor române, în loc de demisie, aceşti funcţionari să fie transferaţi în zone şi 
oraşe cu populaţia maghiară din Ardealul de Sud, unde în regimurile anterioare maghiarii 
nu puteau ocupa funcţii publice administrative.

6) Dorim ca în Ardeal, pe lângă limba română, să se recunoască şi limba maghiară ca 
limbă oficială, conform regulamentului adoptat la conferinţa FND din Transilvania de 
Nord şi care a fost adoptat ca lege ......... de prefectul judeţului Cluj57.

7) Să se dizolve lagărele de muncă şi de prizonieri unde există internaţi maghiari pe baza 
deosebirilor rasiale. Dorim eliberarea şi repunerea în drepturi a tuturor bărbaţilor maghiari 
– potrivit informaţiilor noastre câteva mii de oameni – care au fost duşi din Transilvania de 
Nord de către gardiştii reacţionari ai lui Maniu, jandarmi şi elementele militare doar pe baza 
deosebirilor rasiale. Dorim eliberarea imediată a tuturor copiilor şcolari din Transilvania de 
Nord care au fost internaţi în Ardealul de Sud cu ocazia vacanţei de vară.

8) Dorim asigurarea întreţinerii familiilor ai căror susţinători au pierit din cauza 
crimelor săvârşite de Gărzile lui Maniu ori au fost deportaţi pe nedrept. Astfel de familii 
din rândul ţăranilor să beneficieze de pământ, considerându-i victime ale fascismului.

9) În cazul în care trecerea la graniţa româno-maghiară de dinainte de 1940 va fi 
condiţionată, dorim înfiinţarea unor comisii mixte româno-maghiare care să controleze şi 
să faciliteze revenirea maghiarilor refugiaţi din faţa frontului sau deportaţi la casele lor.

Comisiile vor controla politic pe cei care se întorc şi, totodată, vor asigura pentru 
aceştia la nevoie transportul gratuit, alimentaţia sau asistenţa medicală.

Această cerere se justifică, având în vedere că doar din judeţul Ciuc, de pildă, au fost 
alungaţi prin teroare sângeroasă de către forţele armate germane şi maghiare aproximativ 
60 mii de agricultori secui.

UPM susţine prin ajutor social acoperirea cheltuielilor legate de maghiarii din Ardeal 
care revin, oferind, totodată, susţinere materială şi evreilor care se întorc acum şi au fost 
deportaţi din Transilvania de Nord sub teroarea regimului fascist german şi maghiar.

10) În spiritul împăcării poporului român şi maghiar salutăm cu bucurie revenirea 
populaţiei româneşti din Transilvania de Nord, care a fost obligată de guvernele reacţionare 
maghiare la părăsirea caselor lor, totodată, dorim eliberarea şi repunerea în drepturi a 
celor aproximativ 200 mii de maghiari din Ardealul de Sud, care s-au refugiat în Ungaria 
din cauza opresiunilor naţionale ale regimului Antonescu.

 57 Menţionat cu puncte în text. Regulamentul din 10 februarie nr. 847/1945 a prefectului 
Pogăceanu, publicat: Joó Rudolf beszélgetése Demeter Jánossal. A nemzetiségek 
egyenjogúságának útján. [Convorbirea lui Rudolf Joó purtată cu János Demeter. Pe calea 
egalităţii în drepturi a naţionalităţilor], Ed. Kossuth, 1983, Budapesta, p. 119–125.
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11) Poporul maghiar din Ardeal doreşte să ia parte la lupta împotriva fascismului şi 
cu arme şi doreşte înfiinţarea unor formaţiuni militare în cadrul Armatei române care 
luptă vitejeşte de partea Armatei Roşii, în care cei de naţionalitate maghiară să fie instruiţi 
pe limba lor maternă de la nivelul de soldaţi şi până la cele mai înalte grade militare.

12) În domeniul vieţii culturale, maghiarii doresc învăţământ public în limba maternă 
de la şcoala primară şi până la universitate.

În cele două centre culturale ale maghiarilor din Ardeal, Cluj şi Târgu Mureş, dorim 
învăţământ universitar maghiar independent, astfel, la Cluj dorim menţinerea universităţii 
noastre maghiare, iar la Târgu Mureş, potrivit dorinţelor speciale agricole şi industriale din 
Secuime, înfiinţarea institutului politehnic. Clujul nu reprezintă în sine doar o masă compactă 
de locuitori maghiari – populaţia maghiară a oraşului depăşeşte şi astăzi 60 mii de locuitori58, 
iar o parte importantă a acestora este alcătuită din tineri muncitori dornici să înveţe –, ci 
formează centrul unei populaţii maghiare de asemenea numeroase din judeţ, precum şi cel al 
comitatelor Solnoc-Dăbâca, Satu Mare, Sălaj şi Bihor, nemaivorbind despre faptul că în cazul 
unificării va constitui şi centrul natural al maghiarilor din Ardealul de Sud.

Oraşul Târgu Mureş este centrul Secuimii, unde trăieşte o enclavă care formează o 
parte însemnată a populaţiei maghiare din Ardeal.

În toate comunele şi oraşele unde numărul populaţiei maghiare de vârstă şcolară atinge 
valoarea necesară ori prescrisă pentru înfiinţarea unei şcoli independente, şcolile cu 
predare în limba maghiară vor fi întreţinute pe cheltuiala statului, în alte locuri, locuitorii 
maghiari pot înfiinţa şcoli pe propria cheltuială, indiferent de numărul şcolarilor.

Instituţiile universitare maghiare trebuie să beneficieze de acelaşi tip de susţinere 
financiară din partea statului ca cele româneşti.

13) Dorim ca în Ardeal bisericile maghiare, precum cea romano-catolică, reformată, 
unitariană, dar şi biserica evanghelică independentă, să benefieze de aceleaşi drepturi ca 
celelalte biserici, iar convertirile forţate să fie pedepsite din oficiu.

14) Având în vedere că maghiarii din Ardeal, datorită sistemelor reacţionare din 
deceniile trecute, nu mai deţin un număr corespunzător de savanţi, artişti şi specialişti 
pentru a putea asigura dezvoltarea şi continuitatea ştiinţei, artei, industriei şi agriculturii, 
dorim să beneficiem de posibilitatea de-a avea ca invitaţi la universitatea existentă şi la 
cea tehnică care urmează să fie înfiinţată, la teatru şi în general în toate domeniile vieţii 
artistice, culturale, industriale, agricole şi sportive savanţi, artişti şi specialişti maghiari 
din Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa şi Ungaria.

Statutul nostru de ardeleni ne oferă deosebita misiune de-a promova prin ştiinţă, artă 
şi viaţă economică înfrăţirea poporului român şi maghiar în sens universal, iar astfel, prin 
dezvoltarea propriei noastre culturi, să contribuim într-un mod eficient la democratizarea 
României şi la împăcarea popoarelor din Bazinul Dunării, învrăjbite datorită politicii 
germane imperialiste.

15) Paralelismul actual româno-maghiar al Teatrului Naţional din Cluj trebuie 
menţinut, iar cele două teatre să beneficieze de susţinere financiară din partea statului în 
mod egal.

16) Poporul maghiar doreşte să folosească liber culorile sale naţionale, portul său 
popular şi naţional şi să cânte în mod liber imnul său naţional.

17) Pentru administrarea unor probleme culturale şi din învăţământul public să se 
înfiinţeze un consiliu cultural maghiar independent format din persoanele propuse de 
UPM. Acest consiliu ar fi subordonat ministerului Învăţământului Public doar sub 
aspectul intereselor generale de stat şi al conducerii politice.

 58 Potrivit datelor recensământului ordonat de sovietici, la sfârşitul lunii noiembrie 1944 la 
Cluj populaţia totală era de 73 mii de locuitori, din care 83,5% (61mii) erau maghiari şi 11% 
români.
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18) Dorim garantarea libertăţii la angajare, în viaţa industrială şi comercială, şi în 
general în ceea ce priveşte locul ocupat în viaţa economică şi în producţie de maghiari, 
precum şi participarea lor în proporţii egale cu românii privind alocaţiile şi privilegiile 
oferite de stat.

19) Dorim controlul democratic al împărţirii pământurilor59, pentru a stabili dacă cei 
care au cerut pământ beneficiază sau nu de un tratament egal, fără deosebiri din punct de 
vedere etnic.

Dorim ca pe baza egalităţii naţionale în drepturi, populaţia maghiară din Ţinutul 
Secuiesc să primească pământ într-o proporţie corespunzătoare din proprietăţile saşilor 
plecaţi, conform planului director al conferinţei FND din Transilvania de Nord, adică în 
timp ce românii sunt împroprietăriţi în jurul oraşului Bistriţa, maghiarii secui să primească 
pământul, casa şi uneltele agricole în teritoriul dintre Reghin şi Teaca. De asemenea, 
dorim ca oamenii fără pământ din rândul maghiarilor să se poată stabili pe pământurile 
părăsite ale saşilor din judeţele Târnava Mare şi Târnava Mică, învecinate cu graniţele 
etnografice. Credem că pentru a putea rezolva problema colonizării potrivit principiilor 
egalităţii în drepturi este nevoie de înfiinţarea comisiei mixte româno-maghiare.

20) Uniunea Populară Maghiară îşi precizează în mod solemn poziţia legată de 
locuitorii evrei care se consideră maghiari, având şi această limbă maternă, considerându-
i parte inalienabilă a naţiunii maghiare, cu aceleaşi drepturi naţionale de care se bucură 
toţi maghiarii din România.

21) Pot fi emise dispoziţii penale împotriva tuturor celor care lezează elementele expuse 
mai sus ori împotriva persoanelor care instigă la ură rasială, etnică sau confesională.

Comitetul Executiv al Uniunii Populare Maghiare din România are toată încrederea în 
ceea ce priveşte succesul activităţii noului guvern, garantat de miniştrii şi forţa partidelor 
democratice.

Nu ne îndoim de faptul că guvernul Groza, care simbolizează victoria zdrobitoare faţă 
de orice fel de reacţiune, doreşte şi va realiza pentru fiecare naţiune egalitatea în drepturi 
şi libertatea, valori care, de altfel, reprezintă democraţia.

Uniunea Populară Maghiară nu îşi expune dorinţele din afară, ci ca un colaborator, 
care făcând cunoscută una din problemele ţării, îşi oferă ajutorul guvernului, de la care 
poporul se aşteaptă la schimbări istorice şi care va putea astfel să-şi împlinească mai 
repede şi mai bine menirea democratică.

În numele Comitetului Executiv din Transilvania de Nord al Uniunii Populare Maghiare 
din România:

[lipseşte semnătura]

[Completare]
Compl. la ultimul paragr. nr. VII. Dorim să fie eliberaţi toţi conducătorii maghiari din 

Ardealul de Sud, precum şi populaţia civilă din rândul maghiarilor deportaţi din satele şi 
oraşele Transilvaniei de Sud în locuri necunoscute, care nu pot fi acuzaţi de crime de 
război, iar în urma măsurilor reacţionare ale guvernelor precedente suferă exclusiv pentru 
faptul că sunt maghiari.

Compl. la paragr. X. Să fie graţiaţi maghiarii din Transilvania de Sud condamnaţi 
pentru trecerea graniţei austriece sau părăsirea serviciului militar din timpul războiului 
purtat împotriva sovieticilor.

 59 Este vorba despre punerea în practică a legii pământului, emisă de guvernul Groza. (Legea 
reformei agrare nr. 187, despre „împroprietarea plugarilor”, a fost publicată în Monitorul 
Oficial la 23 martie 1945.)
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Să poată reveni nestingheriţi la casele lor toţi locuitorii comunelor – de pildă, de pe 
teritoriile comunelor Săvădisla, Floreşti, Gheorghieni şi Văleni din judeţul Cluj – care, 
începând din octombrie 1944, s-au adăpostit de măsurile antimaghiare ale jandarmeriei 
române reacţionare pe teritoriul Ardealului de Nord, aflat sub administraţia Armatei Roşii.

Compl. la paragr. VI. Dispoziţiile referitoare la folosirea limbii în administraţie pe 
teritoriul Ardealului să aibe valabilitate şi în ceea ce priveşte serviciile prestate de poştă 
şi căile ferate.

Compl. la paragr. V. Începutul paragrafului: Funcţionarii şi angajaţii din administraţia 
publică, înţelegând aici şi angajaţii poştei şi ai căilor ferate care ...60

Erdélyi Múzeum-Egyesület Levéltára [Arhivele Societăţii Muzeului Ardelean], fondul 
György Nagy, Arhiva Demeter, Documentele primăriei, f. n., dactilogramă multiplicată.
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Proces verbal referitor la masacrele săvârşite de gărzile lui Iuliu Maniu
la 26 septembrie în localitatea Aita Seacă

Aita Seacă, 28 mai 1945

Lajos Nagy K., domiciliat în Aita Seacă, povesteşte în prezenţa văduvei lui Béla Szép, 
a văduvei lui Lajos Elekes şi a văduvei lui Sándor Szőcs că, în data de 2 septembrie 1944, 
la intrarea [Armatei] Roşii şi a armatei române, soldaţii germani s-au împotrivit. În această 
comună au fost omorâţi soldaţi români în timpul luptelor, iar civilii români [din localitate] 
i-au învinuit pe civilii maghiari din Aita Seacă pentru moartea soldaţilor români căzuţi 
[sic!], pentru a [putea] fi considerată Aita Seacă comună partizană. Cetăţeni români din 
Aita Seacă i-au căutat la Braşov pe Sándor Groza, Tódor Groza şi pe un cetăţean cu 
antecedente penale, József Henter, care [putea] fi învinuit de mai multe crime, pentru a 
intra în legătură cu grupul Gărzilor ale lui Maniu.

Tódor Bardóczi, cetăţean român şi instigatorul românilor, când a auzit că Garda lui 
Maniu a intrat în oraşul Sfântu Gheorghe a mers înaintea acestora cu o listă, aducând cu el 
[un pluton] din trupa lui Maniu de 70 persoane. Apoi, Tódor Bardóczi s-a întors din Sfântu 
Gheorghe, la Aita Seacă şi s-a sfătuit cu civilii români din Aita Seacă privind acuzaţiile 
[sic!] împotriva maghiarilor. La 25 septembrie 1944, la ora 4-5 după masă, o trupă de 30 de 
voluntari plecat din Aita Seacă, iar vizitiul, tânărul Gábor Domokos, cetăţean maghiar, 
conform celor declarate în procesul verbal oficial, a văzut în mâna comandantului 
voluntarilor, căpitanul Olteanu, lista cu cei care urmau să fie decapitaţi din comuna Aita 
Seacă. Trupele au intrat la marginea comunei, unde Tódor Bardóczi, cetăţean român, i-a 
primit în propria casă şi i-a cazat exclusiv la casele civililor români. Discuţiile românilor 
legate de decapitări au avut loc în timpul cinei, la casa lui Simon Bogdán.

În 26 septembrie 1944, dimineaţa, între orele 3-5, s-a început adunarea persoanelor de 
pe listă într-una dintre sălile şcolii primare din Aita Seacă, unde au fost bătuţi şi jefuiţi. În 
acelaşi timp, un alt cetăţean român, Sándor Berszán, [mergea] prin sat şi bătea o oală 
mare anunţând să se adune în curtea şcolii toţi maghiarii între 16 şi 60 de ani, unde 
pentru fiecare român vor fi executaţi 100 de femei şi copii, iar cine se va ascunde şi nu va 
veni va fi împuşcat în cap.

 60 Formularea nu este terminată. 
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Sub ochii masei de oameni adunate – erau prezenţi aproximativ 500-600 de persoane 
– i-au scos în faţă pe cei care trebuiau executaţi conform listei şi care au fost legaţi mai 
întâi cu lanţuri.

Prima oară au scos-o pe soţia lui Szép Albert, cetăţean din Aita Seacă, care le-a predat 
un inel, iar după aceea, comandantul i-a aplicat cu pumnul o lovitură în cap, încât aceasta 
a căzut imediat la pământ, după care [Olteanu] a dat comanda „trei deodată”, adică au 
tras de trei ori deodată. Susnumita în timpul tragerii a murit. Femeia, ca să se apere, a vrut 
să explice cum a ajuns în posesia inelului, dar nu a fost ascultată, deoarece românii din 
Aita Seacă au spus că ea ar fi tăiat degetul unui ofiţer [român] intrat cu armata în comună, 
luându-i inelul. Realitatea este însă – atestată prin documentul scris de însuşi ofiţerul 
numit – că soţiei lui Szép Albert, [care] l-a ajutat pe ofiţerul român, i-a fost dat inelul de 
către [acesta] ca semn de recunoştinţă. Scrisoarea ofiţerului legată de acest inel este 
depusă la şeful Poliţiei din Sfântu Gheorghe. Totodată, şi soţul, Albert Szép, a fost 
împuşcat din cauza acelui inel. După aceea a urmat decapitarea lui Sándor Nagy, de 21 
ani, [şi] a fratelui său, András Nagy, de 25 ani, cu un baltag pe un butuc. În urma lor au 
mai împuşcat în cap maghiari nevinovaţi: Lajos Elekes, 38 de ani, tatăl 2 copii, Béla Szép, 
43 de ani, tatăl 2 copii, Izsák Németh, 56 de ani, tatăl 5 copii, Gyula Németh, 61 de ani, 
tatăl 4 copii, Benjámin Szabó, 63 de ani, tatăl 2 copii, Béla Gecse, 28 de ani, tatăl 2 copii, 
József Málnási, 36 de ani, tatăl unui copil, József Nagy D., 45 de ani, tatăl 7 copii, care şi 
după aproximativ 10 lovituri de puşcă a rămas în viaţă şi nu a păţit altceva decât o rană la 
picior şi că şi-a pierdut dinţii. Populaţia, văzând aceste lucruri, a început să se vaite, la 
care comandantul a dat ordin voluntarilor să tragă în ei, ceea ce aceştia au şi executat. [În] 
mijlocul oamenilor, o [persoană] a murit pe loc, iar alta a fost rănită61. După toate acestea 
s-a dat ordin ca familiile celor ucişi să ia cadavrele în 10 minute. Apoi [au dat de ştire], tot 
bătând [din] tobă, că toţi trebuie să adune de îndată în curtea şcolii haine bune, 
încălţăminte, lenjerie de corp şi de pat, deoarece cine nu aduce va fi omorât.

După anchetarea cazurilor de omor, criminalii au fost lăsaţi liberi, pedepsirea lor se 
cere acum de către noua adunare a Uniunii Populare Democratice din Aita Seacă62. Nu se 
doreşte pedepsirea voluntarilor, ci sancţionarea severă a populaţiei civile româneşti de la 
Aita Seacă, deoarece ei au cauzat şi au favorizat crimele din răzbunare personală.

Albert Incze
Preşedintele UPM din Aita Seacă

MOL, a Külügyminisztérium Béke-előkészítő Osztály iratai [ANM, dosarele Secţiei de 
pregătire a păcii a Ministerului de Externe], XIX-J-1-a, cutia 61, dosarul IV-145, 40.005/
ME., autentificat de Albert Incze şi alţi martori ai vremii.

 61 Garda lui Maniu a făcut în total 13 victime în sat. 

 62 Este vorba despre Uniunea Populară Maghiară. 
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 22
Comunicat de presă despre dizolvarea Comitetului Executiv
al Frontului Naţional Democrat din Transilvania de Nord

Cluj, 18 iunie 1945

Comitetul Executiv al Frontului Naţional Democrat din Transilvania de Nord şi din 
România a dat următorul comunicat de presă:

La adunarea Frontului Naţional Democrat din 15 iunie 1945, în prezenţa lui László 
Luka, secretarul general al consiliului Frontului Naţional Democrat din România, comitetul 
executiv a pus în discuţie expunerea lui Vasile Luca în legătură cu situaţia politică şi 
economică a ţării, precum şi referitoare la măsurile ample întreprinse de guvernul 
democratic [condus de] Petru Groza în vederea reconstruirii economice a ţării şi pentru 
instaurarea păcii durabile, apoi, comitetul executiv a dezbătut situaţia specială a Ardealului 
de Nord, hotărând autodizolvarea comitetului executiv al Frontului Naţional Democrat din 
Transilvania de Nord, având în vedere că s-au atins obiectivele speciale fixate de comitet.

Comisiile din Transilvania de Nord ale Frontului Naţional Democrat din România au 
fost înfiinţate cu puţin timp în urma eliberării Ardealului de Nord de către Armatei Roşie 
victorioasă împreună cu armata română. Din cauza fascismului hitlerist şi saloşist, 
Transilvania de Nord a ajuns într-o situaţie catastrofală din punct de vedere economic, 
financiar şi administrativ. Organele democratice ale Frontului Naţional Democrat din 
România au avut de înfruntat probleme grave şi au dus o luptă curajoasă pentru rezolvarea 
acestora. Comitetul executiv, ales de Frontul Naţional Democrat din Transilvania de Nord, 
din cauza izolării şi a lipsei unui guvernământ central, până la încadrarea în administraţia 
statului român şi-a asumat rolul de corp consultativ, stând la dispoziţia tuturor comisiilor 
judeţene din FND şi a organelor administrative şi economice, susţinându-i în rezolvarea 
unor probleme grave apărute în urma războiului şi fascismului.

Lupta împotriva rămăşiţelor fascismului, a reacţiunii, precum şi a şovinismului 
manifestat din partea păturilor reacţionare ale ambelor popoare conlocuitoare, a avut 
rezultate bune, există numeroase dovezi ale înfrăţirii celor două popoare care trăiesc 
împreună în Ardealul de Nord.

În tot acest timp, unele organizaţii ale FND-ului, de pildă comitetul executiv, au primit 
un sprijin inestimabil în această activitate grea din partea conducerii centrale de la 
Bucureşti. Aderând la lupta Frontului Naţional Democrat din România – ca parte integrantă 
a acestuia –, am participat la lupta împotriva reacţiunii şi a rămăşiţelor fasciste ale guvernelor 
existente înainte de luna martie, contribuind la căderea lor. În felul acesta a avut loc victoria 
de la 6 martie şi constituirea guvernului democrat şi cu deschidere vastă în frunte cu dr. 
Petru Groza, precum şi încadrarea Transilvaniei de Nord în viaţa statului român.

După această zi de cumpănă, Comitetul Executiv al FND a putut să transfere obligaţiile 
sale fundamentale autorităţii centrale competente şi putea să se ocupe, în continuare, 
doar de încadrarea acestei regiuni în viaţa statului român. Datorită politicii drepte şi 
democratice a guvernului Groza, această activitate – în esenţă – s-a încheiat, de aceea 
Comitetul Executiv al FND invită comisiile să-şi aprofundeze relaţiile cu Consiliul 
Frontului Naţional Democratic din România. În ceea ce priveşte judeţul Cluj, acesta va 
trebui înfiinţeze Consiliul FND în vederea rezolvării problemelor judeţului.

Membrii Consiliului Executiv al Frontului Naţional Democrat din Transilvania de Nord
Világosság, 20 iunie 1945
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Foto 1. Edgár Balogh, politician al 
Uniunii Populare Maghiare, 1948.

Foto 2. László Bányai, politician al
Uniunii Populare Maghiare, 1948.

Foto 3. István Lakatos, politician al
Partidului Social Democrat, 1921.

Foto 4. Sándor Kacsó, politician
al Uniunii Populare Maghiare, 1948.
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Foto 5. Teodor Bugnariu, primar al 
Clujului în perioada 1944–1945.

Foto 6. Gheorghe Chiciudean, primar 
al Clujului în perioada 1945–1947.

Foto 7. Lucreţiu Pătrăşcanu, politician 
al Partidului Comunist Român.

Foto 8. Gyárfás Kurkó, preşedintele 
Uniunii Populare Maghiare în
perioada 1944–1947.
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Foto 9. Teofil Vescan, preşedintele 
Comitetului Executiv al Frontului Naţional 
Democrat în perioada februarie–iunie 1945.

Foto 10. Ferenc Schneg-Zoltán, 
politician al Partidului Social 
Democrat.

Foto 11. Pál Veress, preşedintele 
Consiliului Sindical din Cluj.

Foto 12. Gheorghe Timofi, inspector 
şef al Poliţiei din Cluj între 1944–1945.
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Foto 13. Liderii organizaţiei clujene al Partidului Social Democrat din România. Prezidiul. 
Comitetul executiv. Secretariatul.
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Foto 14. Aniversarea zilei de 1 Mai la Cluj, în anul 1945. Liderii Partidului Comunist, al 
Partidului Social Democrat şi al Consiliului Sindical urmăresc defilarea muncitorilor.
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Facsimil 1. Manuscrisul lui Lajos Jordáky, co-preşedinte al Comitetului Executiv al Frontului 
Naţional Democrat din Transilvania de Nord. Notiţe luate cu ocazia şedinţei din data de 21 
februarie 1945.
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Facsimil 2. Procesul verbal a Comitetului Executiv al Frontului Naţional Democrat din 
Transilvania de Nord din data de 28 februarie 1945, redactat în limba română, şi cu pasaje
în limba maghiară.
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Facsimil 3. Afişul bilingv al Festivalului pentru serbarea eliberării oraşului Cluj din ziua de
31 octombrie 1944.




