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Inspectoratul Jandarmi Sibiu Legiunea Jand. Tr. Mare

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1120 din 14 iulie 1945

Cu ocazia recrutãrii tinerilor clasei 1947, în zilele de 5, 6 iulie 1945 s-au petre-
cut mai multe incidente între tinerii români ºi unguri.

Tinerii unguri din comuna Vânãtori [jud. Mureº] au plecat din comunã la
recrutare numai cu drapelul maghiar, iar caii i-au împodobit cu panglici tricolore
maghiare. Tinerii români, care veneau de asemenea la recrutare, au intervenit ru-
pându-le tric[olorurile] maghiare. 

Tinerii unguri din comuna Grânari [jud. Braºov] au împodobit la fel caii ºi au
luat cu dânºii numai tricolorul maghiar. Pe drumul cãtre Sighiºoara, întâlnindu-se
cu tinerii români din comuna Mihai Viteazu [jud. Mureº], ungurii au fost bãtuþi ºi
li s-a rupt ºi tricolorul. Dupã recrutare, românii ºi ungurii au mers sã mãnânce
împreunã, când ungurii au început sã cânte cântece ungureºti. Românii, revoltaþi,
au luat din nou la bãtaie pe unguri, câþiva tineri din ambele pãrþi alegându-se cu
zgârieturi. A intervenit ºeful secþiei respective, care a îndrumat pe tineri pe
itinerare diferite cãtre casã. 

Tinerii unguri din comuna ªapartoc [jud. Mureº] s-au prezentat la recrutare în
Sighiºoara, numai 2 în loc de 7. Ceilalþi 5 unguri care au cãutat sã se sustragã au
fost aduºi a doua zi cu forþa pentru a fi prezentaþi comisiei de recrutare.

Informaþiile sunt sigure ºi le-am raportat pentru a scoate în evidenþã starea de
spirit ºi manifestãrile populaþiei maghiare.

Comandantul Legiunii Jand. Tr. Mare
Locotenent Negruþi Costache

Raportat: Insp. Gen. al Jandarmeriei, Insp. Jand. Sibiu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 40/1945, f.16)

26
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 3795/16 iulie 1945

Cãtre Comisariatul de Poliþie

Se trimite mai jos în copie ordinul Inspectoratului Regional de Poliþie
Timiºoara, cu rugãmintea de a lua mãsuri în consecinþã ºi a ne raporta dacã s-ar
ivi cazul.

Chestor ªeful Bir. Siguranþei
Cuteanu Gheorghe Comisar ªt. Capãtã
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[ANEXÃ]
Copie

Am onoare a raporta mai jos urmãtoarele informaþiuni primite de la Poliþia de
Reºedinþã Beiuº.

Deºi în fracþiune, din instituþiile de stat române care au intrat în Ardealul de
Nord, populaþia maghiarã de acolo, din toate straturile sociale, îºi manifestã ºi în
prezent o vãditã rea voinþã faþã de elementele româno-democratice, cãutând prin
toate mijloacele de care dispun de a produce divergenþe de bune relaþii ce existã
între statul român ºi aliaþii noºtri.

Exemple de provocare:
a. Fosta organizaþie a tineretului maghiar de ambele sexe, denumitã „Levente”,

poartã ºi azi în proporþie de 90% bonetele acelei organizaþii, cu stema
maghiarã.

b. La ºcolile ungureºti, începând de la grãdiniþele de copii, inclusiv ºcolile
secundare, pe frontispiciile acestor ºcoli, tot în semn provocator, abstrãgând
de limba în care este scrisã (maghiarã), poartã ºi astãzi stema coroanei
maghiare.

c. Profesorii de la ºcolile secundare (maghiare), în orele de dirigenþie, în loc sã
facã educaþia moralã ºi socialã a tineretului pe principii democratice, cautã
a infiltra ºi a menþine ºi pe mai departe ideea indestructibilã a fostei
stãpâniri hitleriste, nutrind speranþe cã în viitorul cel mai apropiat se va
întrona fostul regim horthysto-hitlerist.

d. Funcþionarii maghiari de la toate instituþiile de stat ºi particulare cautã a
rupe bunele relaþii ce existã între oameni ºi aliaþi[1], dând informaþii ten-
denþioase acestora, din toate domeniile, pentru a nu primi pe funcþionarii
români, democraþi, care se reîntorc la posturile lor, ordonate de guvern.

e. În zilele de 22 ºi 23 aprilie 1945 a avut loc la Oradea adunarea generalã a
învãþãtorilor din Bihorul eliberat, unde s-a discutat organizarea învãþãmân-
tului primar din acest þinut, chestiuni profesionale ºi sindicalizarea acestui
corp. Între discuþiile ce au avut loc, inspectorul ºcolar Herea Dumitru a afir-
mat urmãtoarele: O mare parte din profesorii secundari maghiari din acel
oraº au cerut alipirea Oradei ºi a judeþului la Debreþin-Ungaria, unde ºi-a
avut sediul guvernul maghiar. Tot aceºti profesori au cãutat prin autoritãþile
din Oradea sã împiedice sau sã întârzie instalarea ºi revenirea autoritãþilor
româneºti pentru administrarea Ardealului ºi, în fine, populaþia con-
locuitoare din þinutul dezrobit de armata sovieticã ºi românã este îndem-
natã de elementele fascisto-horthyste sã punã toate piedicile posibile ºi
chiar imposibile, mergând pânã la inducerea în eroare a Comandamentelor
sovietice locale, care sunt de bunã credinþã, pânã la verificarea autenti-
citãþii afirmaþiilor lor.

Toate acestea le fac sub pretextul cã sunt democraþi în autoritãþile locale
maghiare, n-au luat nici o mãsurã contra fricþiunilor provocatoare menþionate
mai sus.

În unele comune din nordul Ardealului, cum este cazul comunei Sicaciu,
jud. Bihor, unde 50% naþiunea conlocuitoare este slovacã, iar restul români,
cãreia i s-a adus în timpul celor 4 ani ºi unde funcþioneazã ºi în prezent preoþi
romano-cat., originari din jud. Veszprém (Ungaria), care nu cunosc limba slo-
vacã, ºi cautã în felul acesta reuºind ca ºi dupã 23 august 1944 sã funcþioneze
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ºcoala primarã din acea comunã cu secþia maghiarã ºi nu slovacã, cum ar fi nor-
mal. Pânã în anul 1940, religia în aceastã ºcoalã se preda în limba lor maternã,
slovacã, ca azi, în plinã democraþie[2], sã predea religia ºi restul de obiecte de
învãþãmânt în limba maghiarã.

Inspector de Poliþie
Iosif Vasile

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, fond 209, dos. 160/1945-1946, f.25)

[1] Erau calificaþi acum ca „aliaþi” reprezentanþii coaliþiei antihitleriste. În fapt, România se afla
acum de facto sub ocupaþie sovieticã, în urma Convenþiei de Armistiþiu din 12 septembrie 1944
(publicatã în „Monitorul Oficial”, nr. 219 din 22 septembrie 1944). 
[2] Ministrul Afacerilor Interne, Teohari Georgescu, începuse deja schimbãrile de amploare
din cadrul departamentului ce-l conducea ºi din administraþiile locale (în baza Decretului-
lege nr. 996, privitor la purificarea administraþiilor publice, publicat în „Monitorul Oficial”,
nr. 74 din 30 martie 1945), numind în posturi funcþionari comuniºti sau simpatizanþi, ceea ce
explicã aprecierea semnatarului acestei note informative (vezi ºi „Scânteia” din 14 aprilie
1945, cu instrucþiunile transmise prefecþilor în ceea ce priveºte numirea noilor primari în
localitãþile rurale).

27
Inspectoratul Jandarmi Cluj Legiunea Jandarmi Nãsãud

Secret

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 351 din 20 iulie 1945

Populaþia de origine evreiascã, fostã deportatã, ºi populaþia maghiarã, reîna-
poiatã din refugiu, în comunele respective, revendicã de la populaþia românã,
rãmasã în sate ºi înfruntând astfel toate primejdiile rãzboiului, vitele deþinute de
aceastã populaþie.

Populaþia românã deþine aceste vite pe bazã de acte procurate în urma con-
tractelor de vânzare-cumpãrare ce s-au fãcut prin târguri, imediat dupã intrarea
trupelor aliate. Cei ce le revendicã, în majoritatea cazurilor, nu-ºi pot baza reven-
dicãrile pe vreun act oficial, ci vin în sprijinul acestor revendicãri cu simple afir-
maþii ºi martori, în majoritatea cazurilor mincinoºi.

Autoritãþile comunale, intimidate oarecum ºi duse în eroare de aceºti revendi-
catori, le rezolvã favorabil cererile, fãrã ca cetãþeanul român cãruia i se ia vita sã
fie cel puþin despãgubit cu preþul de cumpãrare. Situaþia este de ordin aproape
general ºi se traduce în fapt printr-o descurajare totalã a populaþiei române ºi o
neîncredere tot mai pronunþatã în autoritãþile româneºti, pe care le-a aºteptat aºa
de mult ºi atât de nerãbdãtor.

Mãsuri luate: Am dat ordin posturilor sã cerceteze fiecare caz în parte, în mod
imparþial, ºi sã stabileascã legal dreptul de proprietate.

Propunem: A se interveni pentru reglementarea ºi legiferarea cât mai urgentã ºi
cât mai judicioasã a cumpãrãrilor de vite ce s-au fãcut imediat dupã intrarea tru-
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pelor aliate în Ardealul de Nord; aceasta pentru a se calma oarecum spiritele ºi a
se da pe bunã dreptate ºi legal proprietatea celui care o meritã. Informaþii sigure.

Comandantul Legiunii Jand. Nãsãud
Cãpitan Nic. Dumitrescu

Raportat: Inspect. General al Jandarmeriei, Inspectoratul Jandarmi Cluj, Prefectura
judeþului Nãsãud

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 20/1945, f.62)

28
Ministerul Apãrãrii Naþionale Confidenþial
Marele Stat Major. Secþia a 2-a
Biroul Contrainformaþii
Nr. 544.905 din 22 iulie 1945

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei

Am onoarea a face cunoscut urmãtoarele:
Suntem informaþi cã în ziua de 8 iulie a.c. populaþia maghiarã din comuna

Breþcu, jud. Trei Scaune [jud. Covasna], prevãzutã cu arme ºi grenade, a înconju-
rat localul postului de jandarmi ºi a ameninþat cu moartea pe cei doi subofiþeri de
la post, instalaþi în ziua de 7 iulie a.c.

Subofiþerii au reuºit sã fugã. Unul dintre ei a fost prins ºi lovit grav de unguri. 
Vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã se verifice de urgenþã aceastã informaþie,

comunicându-ne cât mai neîntârziat rezultatul.

ªeful secþiei a II-a p. ªeful Bir. Contrainf. 
Colonel M. Lãzãrescu Lt. colonel N. Baboeanu-Droe

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 40/1945, f.118)

29
Inspectoratul Jandarmi Oradea Legiunea Jandarmi Sãlaj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 519 din 26 iulie 1945

Urmare la nota noastrã informativã nr. 376/1945.
Suntem informaþi cã în ziua de 15 iulie 1945, în comuna Borla [jud. Sãlaj] a

avut loc o adunare, pretextând cã ar avea caracter politic.
La aceastã adunare s-a cerut din partea populaþiei maghiare înlocuirea actualu -

lui notar din comunã, care este de naþionalitate românã, cu un altul, ungur. S-a pro-
pus pentru a se interveni ºi sã se cearã în localitate jandarmi de origine maghiarã.
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Din sfãtuirile lor s-a ajuns la concluzia cã acest lucru nu le va reuºi; s-au dat
dispoziþiuni ca populaþia sã nu dea nici un fel de concurs jandarmilor, apoi sã nu
li se vândã nici un aliment sub nici o formã, spre a-i determina sã se mute într-o
comunã româneascã.

Acei maghiari care dau concurs jandarmilor sau autoritãþilor române sunt con-
sideraþi trãdãtori ai cauzei maghiare ºi sunt desconsideraþi de ceilalþi minoritari.

Informaþie sigurã. Am dat ordin Secþiei ºi Postului pentru a-i þine sub strictã
supraveghere ºi sã raporteze orice constatãri.

Comandantul Legiunii Jandarmi Sãlaj
Cãpitan [indescifrabil]

Comunicat: I.G.J., Insp. Jand. Oradea, Prefectura Jud. Sãlaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.111)

30
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1061 din 30 iulie 1945

Organizaþia U.T.C. din judeþul Trei Scaune a fãcut liste de subscripþie prin care
cere ca Ardealul de Nord sã fie sub protectorat sovietic. În comuna Breþcu s-au
înscris un numãr de 78 locuitori, majoritatea meseriaºi.

Informaþie sigurã.
Mãsuri luate: Dat ordin sã se identifice cei care au fãcut listele ºi unde le-au

înaintat.

Comandantul Legiunii Jandarmi Trei Scaune
Maior Gh. Diaconescu

Raportat: Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul Jandarmi Mureº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 20/1945. f.38)

31
Inspect. G-l al Jandarmeriei Inspect. Jandarmi Cluj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 892 din 31 iulie 1945

Informãm urmãtoarele:
În ziua de duminicã, 29 iulie 1945, a avut loc în oraºul Cluj o impresionantã

manifestaþie politicã a Uniunii Populare Maghiare ºi a Partidului Comunist din Cluj,
sub preºedinþia domnului Vasile Luca, din Comitetul Central de conducere al
Partidului Comunist din România, la care au luat parte circa 6000-7000 manifestanþi.
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Demonstraþia a avut ca scop principal îndepãrtarea domnului Iuliu Maniu din
viaþa politicã a þãrii ºi condamnarea atitudinii sale antidemocratice[1].

S-a observat cu aceastã ocazie:
– Tricolorul maghiar purtat de manifestanþii maghiari de origine ºi femei ma-
ghiare în costume naþionale maghiare cu culorile roºu, alb ºi verde.
– Personalul industriei de pielãrie „Dermata” din Cluj, bãrbaþi ºi femei, înar-
maþi cu puºti ºi pistoale, în uniforme, au defilat, iar o parte au fãcut poliþia ma-
nifestaþiei, de asemeni înarmaþi.
– Indivizi în uniforme militare maghiare, cu puºti ºi purtând pe cap cãºti de
rãzboi maghiare, au defilat la flancul drept al unei grupãri de manifestanþi.
– S-au cântat cântece numai în limba maghiarã, iar fanfarele au intonat cântece
patriotice maghiare.
– S-a observat ºi tricolorul românesc.
– Manifestanþii au defilat în piaþa din centrul oraºului, iar defilarea a fost pri-
mitã de dl. Vasile Luca.
Nu s-a întâmplat nici un incident.

Inspector Jandarmi Cluj
Colonel V. Dinescu

Raportat: Inspect. Gen. al Jand. 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 20/1945, f.42)

[1] Iuliu Maniu (1873-1953) era liderul Partidului Naþional-Þãrãnesc, reintrat în legalitate dupã
23 august 1944. Activitatea acestui partid deranja forþele de ocupaþie sovieticã ºi partidele din
Blocul Naþional. Dupã 6 martie 1945, P.N.Þ.-ul a intrat în opoziþie, reducându-ºi tot mai mult
prezenþa în câmpul politic, în vreme ce organele de represiune ale noului guvern persecutau
sistematic pe adepþii lui Iuliu Maniu. În urma alegerilor trucate din 19 noiembrie 1946, P.N.Þ.-
ul este decimat prin valul de arestãri ce urmeazã, pentru ca „afacerea Tãmãdãu” sã marcheze
interzicerea partidului ºi întemniþarea liderilor. 

32

Inspect. G-l al Jandarmeriei Inspect. Jandarmi Cluj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 902 din 3 august 1945

Informãm urmãtoarele:
Azi, 3 august 1945, o fracþiune de unitate militarã românã, înapoiatã de pe

front, a fost primitã în oraºul Cluj de dl. comandant al garnizoanei, general Mo-
ciunski, împreunã cu întreg corpul de ofiþeri ºi subofiþeri ai garnizoanei, auto-
ritãþile civile ºi un foarte numeros public românesc.

Deºi intrarea acestei trupe nu a fost anunþatã decât azi dimineaþã la ora 7, totuºi
vestea sosirii s-a transmis fulgerãtor, astfel încât la ora 8.30 Piaþa Unirii din Cluj a
fost plinã de lume. Primirea a fost deosebit de entuziastã. S-au cântat cântece patri-
otice româneºti, printre care ºi „Deºteaptã-te române”. Domnii generali români au
fost purtaþi pe braþe de public ºi aclamaþi deosebit de frenetic. Steagurile cu tri-
colorul românesc s-au vãzut mai multe ca oricând.
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Cu aceastã ocazie s-a observat:
– Muncitorii fabricii „Dermata” din Cluj au luat parte la defilare, dupã trecerea
armatei române, înarmaþi cu puºti ºi pistoale, aºa cum au mai apãrut ºi altãdatã.
– O doamnã de naþionalitate maghiarã, care a apãrut ostentativ cu cocardele
tricolorului maghiar, a fost bruscatã de românii care au vãzut-o.
– La sediul Partidului Social-Democrat din Cluj a fost arborat numai steagul so-
vietic. Un ofiþer superior român s-a dus ºi a înfipt ºi steagul românesc la mansar-
da clãdirii, cu toatã împotrivirea muncitorilor maghiari care erau atunci acolo.
Dupã aceasta, au sosit numeroºi muncitori maghiari, care au protestat contra
acestui gest, în care timp steagul românesc a fost dat jos de unde fusese arborat,
spre marea indignare a publicului românesc, care a asistat la aceastã scenã.
– Chestorul municipiului Cluj, intervenind în favoarea muncitorilor pe
chestiunea arborãrii steagului românesc, a fost bruscat ºi chiar lovit de publicul
românesc asistent. Dupã aceasta, au apãrut poliþiºtii civili ai Chesturii, însoþiþi
de câþiva ostaºi sovietici înarmaþi, care au patrulat piaþa, îndepãrtând publicul.
Au urmat arestãri de studenþi ºi români din comuna suburbanã Mãnãºtur,

bãnuiþi cã ar fi colaborat la busculada cu lovirea chestorului. Un ostaº român a fost
dezarmat de poliþia civilã a municipiului.

În dimineaþa zilei de azi, un funcþionar de la o instituþie de stat din Cluj a tre-
cut pe la câteva case, îndemnând pe locatari a arbora steagul românesc la trecerea
trupelor române. Acel funcþionar a fost arestat de poliþia municipiului. 

Faptele de mai sus au dat loc la comentarii în toate cercurile. Informaþia este
sigurã ºi verificatã.

Inspector Jandarmi Cluj
Lt. col. [indescifrabil]

Raportat: Inspectoratul General al Jandarmeriei

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 20/1945, f.56)

33
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 5043/4 august 1945

Cãtre Comisariatul de Poliþie Abrud

Având în vedere cazurile repetate când ofiþeri, subofiþeri sau soldaþi ai armatei
maghiare, în uniformã, trecând frontiera cu un simplu bilet de voie, eliberat de
unitatea respectivã a armatei maghiare, sau chiar neavând asupra lor nici un fel de
act care ar autoriza pe ei de a trece frontiera, ºi având în vedere cã în zeci de cazuri
prezenþa ºi comportarea elementelor de mai sus, sau mai ales a unei pãrþi din po-
pulaþia maghiarã în legãturã cu vizita susnumiþilor în diferite localitãþi din
România, pe strãzi, restaurante, cinematografe etc au dat ocazii la diferite mani-
festaþii ºovine ºi incidente cu caracter fascist.

Vã atragem deci ultima oarã atenþia tuturor organelor poliþieneºti asupra
ordinului domnului ministru de Rãzboi ºi difuzat de noi cu ordinul circular nr.
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3867 din 9 iulie 1945, referitor la interzicerea purtãrii uniformei maghiare, precum
ºi referitor la ordinul Direcþiunii Generale a Poliþiei nr. 558-S din 22 iunie 1945,
referitor la interzicerea trecerii frontierei a tuturor strãinilor fãrã acte valabile de
cãlãtorie, adicã paºapoarte.

Luând în considerare cele de mai sus, cu începere de azi veþi interveni la toate
cazurile mai sus semnalate ºi veþi însoþi pe cei în cauzã gãsiþi în uniformã
maghiarã la Comenduirea Pieþei, urmând apoi de a fi trecuþi peste frontierã,
dresându-li-se actele cuvenite conform ordinelor în vigoare.

Iar persoanele civile, cetãþeni români, care cu ocazia aceasta s-ar deda prin
vorbe sau fapte la manifestaþii ºovine de orice fel, vor fi imediat deþinuþi de organele
Siguranþei, dresându-se acte legale în conformitate cu dispoziþiunile în vigoare.

ªefii unitãþilor poliþieneºti vor rãmâne personal rãspunzãtori pentru executarea
întocmai a prezentului ordin.

Chestor ªeful Bir. Siguranþei
Cuteanu Gheorghe Comisar N. Anghel

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, fond 209, dos. 160/1945-1946, f.33)

34
Inspectoratul Jandarmi Cluj Legiunea Jandarmi Nãsãud

Secret
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 509 din 6 august 1945

La data cedãrii Ardealului de Nord, oraºul Bistriþa avea o populaþie de origine
maghiarã de circa 1600-2000 suflete. Astãzi, Bistriþa numãrã aproximativ 3500
suflete, populaþie de origine maghiarã.

Aceastã stare de lucruri se datoreºte politicii guvernului horthyst, caracteriza-
tã prin tendinþa de maghiarizare a maselor compacte româneºti, întrucât judeþul
Nãsãud avea o populaþie compactã româneascã, fapt pentru care autoritãþile
maghiare au întreprins o serioasã campanie de deznaþionalizare[1].

Între alte elemente maghiare readuse în judeþ, în scopul maghiarizãrii popu-
laþiei, au fost aduºi din judeþul Ciuc ºi alte judeþe din secuime o serie de unguri
denumiþi „Vitezi”, care au fost colonizaþi în oraºul Bistriþa. Acestora li s-a clãdit un
cartier de circa 30 case model tip, ºi numãrã circa 1000 suflete. Marea majoritate
a acestor vitezi au copii de 5-11 ani ºi pe timpul regimului maghiar se bucurau de
privilegii însemnate. Dupã prãbuºirea regimului horthyst, aceºti vitezi au rãmas pe
mai departe în localitate, în proprietãþile atribuite, ºi manifestã dorinþa cã nici nu
vor sã se mai întoarcã în locurile lor de origine.

Populaþia autohtonã, în mare majoritate româneascã, manifestã mari nemulþu -
miri în legãturã cu prezenþa acestei categorii de cetãþeni, afirmând cã prezenþa lor în
localitate, prin colonizarea maghiarã, a avut un scop ºovinist, de deznaþionalizare a
elementului bãºtinaº local, român. Cã pe tot timpul ocupaþiei maghiare s-au bucurat
de favoruri ºi privilegii, pe care în actuala situaþie politicã nu le mai meritã, cã în
marea lor majoritate aceºtia au avut ºi continuã sã aibã ºi în prezent o atitudine ºi
comportare ºovinistã.
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Cel mai eficace argument îl considerã cã colonizarea acestora în localitate,
atribuirea de case model, proprietãþi ºi alte avantaje materiale ºi culturale pe
seama acestora s-a fãcut în dauna elementului autohton.

Populaþia româneascã, în special, îºi exprimã dorinþa, fãcând chiar demersuri
semi-oficiale, pe lângã diverse autoritãþi locale, în sensul ca aceastã categorie de
cetãþeni sã fie obligaþi sã se reîntoarcã la fostele lor domicilii ºi proprietãþi din
secuime, iar casele model, aflate în stãpânirea lor, sã fie atribuite populaþiei autoh-
tone, familiilor nevoiaºe, vãduvelor de rãzboi, sinistraþilor, deportaþilor, invalizilor
etc, pentru care nu s-a fãcut nimic pânã în prezent pentru a le îmbunãtãþi sau
uºura existenþa.

Informaþie sigurã.

Comandantul Legiunii Jand. Nãsãud
Cãpitan Nic. Dumitrescu

Raportat: Insp. Gen. Jandarmi, Insp. Jand. Cluj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 40/1945, f.240)

[1] Recensãmântul din 1930 înregistra pentru oraºul Bistriþa urmãtoarea compoziþie etnicã, la
o populaþie totalã de 14.128 locuitori: români – 5666; maghiari – 1363; germani – 4461; evrei –
2177 º.a. (cf. Recensãmântul general al populaþiei României din 29 decembrie 1930, II, publi-
cat de Sabin Manuilã, Bucureºti, Imprimeria Naþionalã, 1938, p.304-305).

35
Inspectoratul General al Jandarmeriei Inspectoratul Jandarmi Cluj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 908 din 6 august 1945

În seara zilei de 5 august 1945, ora 18.30, a fost primitã în oraºul Cluj Divizia
a 8-a Cavalerie, înapoiatã de pe front.

Au luat parte mai multe mii de oameni, în marea majoritate români, iar primi-
rea a fost fãcutã în cadrul unei impresionante manifestãri naþionale. Cu aceastã
ocazie s-au întâmplat urmãtoarele:

În momentul când ultimele coloane militare se scurgeau spre ieºirea oraºului,
gãrzile civile înarmate ale fabricii „Dermata” ºi municipiului Cluj au deschis foc
cu puºti, pistoale ºi arme automate asupra publicului românesc de pe stradã ºi a
ostaºilor ce fãceau poliþia coloanelor. 

Au fost rãniþi grav: locot. Neagu Gheorghe din aviaþie, originar din Slatina, ºi
aproximativ 4-5 subofiþeri ºi grade inferioare, dintre care sergentul Cãciulan
Dumitru din C. VI. A. a încetat din viaþã azi, 6 august 1945, la spitalul militar. În
afarã de aceºtia, au mai fost rãniþi ºi câþiva civili înarmaþi. S-a strigat de grupele
de civili maghiari: „Jos Regele” ºi „Jos armata capitaliºtilor care nu e democratã,
ci fascistã”.

Sergentul major ªerban Mircea, conducãtorul motocicletei Legiunii Jandarmi
Someº, care venea în Cluj, fiind chemat de Inspectorat, a fost lovit grav cu patul
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puºtii în cap de o grupã de civili înarmaþi. Rãnitul a fost transportat la spital, iar
motocicleta a dispãrut.

În cursul zilei de 5 august 1945, grupa de civili înarmaþi a fãcut plimbãri
demonstrative în camioane, prin centrul oraºului, unde publicul românesc aºtepta
intrarea trupelor române. Preotul Nicolae Oprea, din Bonþida-Cluj, declarã cã a
vãzut lângã catedrala ortodoxã puºti mitraliere ºi mitraliere camuflate în tufiºuri
de cãtre poliþia civilã maghiarã.

Faptele se cerceteazã de o comisie mixtã instituitã de garnizoanã[1].
Indignarea este extrem de mare în toate cercurile. Informaþiile sunt sigure.

Inspector Jandarmi Cluj
Colonel [indescifrabil]

Raportat: Insp. G-ral al Jand.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.148)

[1] Vezi în acest volum ºi doc. nr. 41, 54. 

36
Domnule ªef,

Subsemnatul, Fürszt Samuilã, comisar ajutor, încredinþat cu supravegherea ºi
investigaþiuni cu ocazia serbãrii zilei sosirii armatelor democrate române, ce a avut
loc în parcul oraºului Dej.

Eu, trecând prin parc, o domniºoarã de pe podul de pe gârlã mi-a spus în
ungureºte: „megyen haza”[mergem acasã], eu i-am rãspuns „igen”[da]. Atunci,
cineva de la spate mi-a strigat sã stau; uitându-mã înapoi, am observat cã un domn
sublocotenent român dimpreunã cu d-ºoara Chira Elena ºi un caporal, care m-a
somat cã de ce vorbesc ungureºte, iar eu i-am rãspuns frumos cã d-ºoara mi-a pus
o întrebare în ungureºte, la care i-am rãspuns numai atât, cã „da”.

Eu, vãzând cã caporalul este foarte înfocat, i-am explicat în mod paºnic ºi fru-
mos cã eu de fapt vorbesc numai româneºte ºi ºtiu bine aceastã limbã, vrând chiar
ºi sã mã legitimez, cãci nu sunt ungur, însã a refuzat.

Dl. sublocotenent a dat ordin la un soldat sã-mi dea o palmã, tot atunci dl.
sublocotenent a scos revolverul din buzunar ameninþându-mã cu el, soldatul însã
nu mi-a dat palma, dar d-ºoara Chira Elena, care a fost cu dl. sublocotenent, i-a
spus cã „da, cã ºi eu am primit destul în aceºti patru ani”. Atunci soldatul m-a ºi
lovit peste faþã ºi vrând ca sã-mi mai dea, au sosit doi soldaþi, care mi-au luat
apãrarea ºi m-au scos din acest pericol. Toate acestea s-au fãcut numai din aþâþarea
d-ºoarei Elena Chira, care dacã nu era acolo nu se întâmpla acest caz.

Eu imediat am anunþat în mod verbal Comenduirea Pieþei, pe un domn sub-
ofiþer care era de serviciu. Eu dimpreunã cu subofiþerul din Comanduirea Pieþei
ne-am dus ºi l-am gãsit pe dl. sublocotenent cu d-ºoara ºi caporalul împreunã, ºi
dl. subofiþer i-a legitimat, în tot timpul legitimãrii atât caporalul, cât ºi d-ºoara mã
ameninþau, spunându-mi cã ne vom mai întâlni noi ºi în alt mod ºi îmi va veni ºi
timpul meu.
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Notez cã nu am avut în viaþã nimica cu aceastã d-ºoarã, ba chiar nici nu am
cunoscut-o, aºa cã nu poate sã fie urã personalã din partea subsemnatului, însã
numita, dupã cum se vede, numai din rea voinþã a fãcut toate acestea, adicã
aceastã provocare.

Cu onoare vã rog sã binevoiþi a dispune cercetarea cazului ºi darea în judecatã
a celor vinovaþi.

Comisar ajutor Dej, la 7 august 1945
Fürszt Samuilã

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Dej, dos. 8/1945, f.92)

37
NOTÃ INFORMATIVÃ 
No. 469 din 8 august 1945

Populaþia secuiascã din judeþul Ciuc îºi manifestã vãdit speranþa cã pacea le va
aduce satisfacerea dorinþelor de autonomie a Ardealului sau alipirea la Ungaria. Îºi
bazeazã speranþa pe motivul cã prin Convenþia de Armistiþiu ni s-a recunoscut
Ardealul „în cea mai mare parte”, deci s-a lãsat pentru a se stabili definitiv cu
ocazia decretãrii pãcii[1].

Din aceste considerente, tinerii secui, îndemnaþi de bãtrâni ºi susþinuþi de cãtre
autoritãþile de origine maghiarã, nu se supun legilor româneºti ºi refuzã a se pre-
zenta la concentrare.

Astfel, Cercul Teritorial Ciuc a concentrat pe 20 ºi 25 iulie 1945, precum ºi pe data
de 1 august, tinerii de mai jos: comuna Imper - 5; Plãieºii de Jos - 7; Lãzarea - 15;
Armãºeni - 14; Plãieºii de Sus - 6; Caºinu Nou - 7; Ciucani - 5; Lãzãreºti - 6;
Remetea - 39; Ditrãu - 39; Ciumani - 58; Topliþa-Ciuc - 6.

Nu s-a prezentat de bunãvoie pânã în prezent nici unul; în schimb, tinerii
români din comunele Tulgheº, Bicaz ºi Voºlãbeni s-au oferit de bunãvoie sã fie
concentraþi de la 20 iunie 1945 ºi nu pot sã fie schimbaþi nici în prezent, din cauzã
cã tinerii secui refuzã sã se prezinte. Existã zvonul cã doresc sã facã armata la
unguri sau sovietici, dar nicidecum la români.

Am dat ordin posturilor sã-i aducã cu forþa, trimiþând în regiunea Lãzarea-
Ciumani-Remetea-Ditrãu plutonul 16 intervenþie. Chiar aducerea cu forþa se face
foarte greoi, din cauzã cã autoritãþile comunale, în majoritate, sunt mai ºoviniste
decât tinerii secui ºi le protejeazã acþiunile.

Sub acest raport, se cere ca în comunele unde populaþia nu executã în bloc
legile, ordinele de concentrare etc, sã fie schimbaþi imediat primarii ºi notarii, ca
unii care protejeazã ºi încurajeazã populaþia în rãu, prin pasivitatea ºi toleranþa lor.

Comand. Leg. Jand. Ciuc 
Cãpitan Simion S. Raþiu

Comunicat: Insp. Gen. al Jand., Insp. Jand. Mureº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.56)
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[1] Articolul 19 din Convenþia de Armistiþiu încheiatã între România ºi Naþiunile Unite
prevedea cã „Guvernele Aliate socotesc hotãrârile Arbitrajului de la Viena cu privire la
Transilvania ca nule ºi inexistente ºi sunt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte a
ei) sã fie restituitã României, sub condiþia confirmãrii prin Tratatul de Pace” (cf. 23 August
1944. Documente, II, coord. I. Ardeleanu, V. Arimia, M. Muºat, Bucureºti, Edit. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1984, p.709).

38

MEMORIU

În chestiunea întrebuinþãrii limbii materne maghiare, înaintat spre a-l prezen-
ta domnului prim-ministru Petru Groza, din partea membrilor de naþionalitate
maghiarã a Corpului Avocaþilor din oraºele Tg. Secuiesc ºi Sfântu Gheorghe, care
în prezent se gãsesc acasã ºi continuã a practica avocatura.

Frate Prefect, 
Curentul democratic ce se manifestã prin puterea omnipotentã ºi voinþa

poporului, suflase ºi în România trompeta învierii la mormântul democraþiei
demult îngropatã, ºi mijlocul politic al unei transfuziuni de sânge ºi-a pornit lupta
contra ºovinismului întunecos ºi reacþionar, ce este cãlãul înfrãþirii adevãrate ºi a
tuturor drepturilor de libertate.

Din admirabilele luãri de cuvânt în întrunirile maselor populare în miºcare,
din declaraþiunile auzite în public ale oamenilor din conducerea de stat, din arti-
colele citite zilnic ale presei democratice, reprezentantã a voinþei opiniei colective,
începu sã se valorifice acel principiu cã ºi minoritãþile naþionale, care trãiesc în
cadrul statului, vor sã-ºi gãseascã în sfârºit recunoaºterea ºi validitatea drepturilor
lor omeneºti, ca ºi posibilitatea valorificãrii acestora.

Însãºi puterea de stat, de sub influenþa ideii contemporane, a priceput, a înþe-
les ºi a recunoscut cã dreptul cel mai personal, cel mai vital, adicã cel mai sfânt ºi
uman al minoritãþilor naþionale constã în libera, neîngrãdita întrebuinþare a limbii
lor materne, care pânã acum era interzisã ºi exclusã tocmai din domeniile unde se
ducea cea mai mare lipsã de ea, fiind vorba atât de accentuarea ºi apãrarea intere-
selor lor de drept privat, cât ºi acelea de drept public, cu alte cuvinte în justiþie ºi
în toate ramurile administraþiei, precum ºi în contactele cu autoritãþile, lucrând în
aceste cercuri de activitate.

Desluºindu-se astfel asupra situaþiei, concepþia aceasta mai luminatã, repudia-
toare a naþionalismului duºmãnos, a dat fiinþã legii minoritare din 6 februarie
1945, numitã: „Decret-lege pentru Statutul Naþionalitãþilor Minoritare”[1].

Articolele 8 ºi 10 din aceastã lege dispun imperativ, anunþând cã atât în justiþie,
cât ºi în administraþia comunalã ºi judeþeanã, unde minoritãþile, altele decât cele
române, ating cel puþin 30% din numãrul locuitorilor, instanþele judecãtoreºti ºi
autoritãþile sunt obligate a accepta actele înaintate lor, scrise în limba maternã a
acestora, dând rezoluþiunile referitoare tot în aceastã limbã, ºi ascultând pãrþile în
limba maternã a acestora. Articolul 12 al Legii ordonã ca judecãtorii ºi funcþionarii
administrativi, cât ºi personalul ajutor, trebuie sã cunoascã limba maternã a
respectivei minoritãþi.
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În orice caz, aceasta pare a fi o lege frumoasã. Cel puþin în foaia oficialã, în
colecþii de legi ºi în produsele presei, într-un cuvânt, aratã mult în vitrinã. Foarte
mult ºi frumos. Omul abia dã crezare ochilor, dacã toate acestea se prezintã ca un
produs al þãrii.

Ei bine, spiritul adevãrat democratic al legii va câºtiga un corp viu abia prin
aplicarea ei practicã, ºi tot atunci va încerca ºi prospera cu vie putere, dar aceas-
ta numai atunci când în executarea ei se va declara mãcar atâta sinceritate cât în
conþinutul însuºi al legii. Cãci legea este asemãnãtoare cu o vioarã. Depinde cine
joacã la ea.

Legea noastrã minoritarã a împãrtãºit o soartã de câine, precum amara expe-
rienþã aºa ºi dovedeºte. De pildã, aici, pe pãmântul secuiesc, prin încãlcarea bãtã-
toare la ochi a dispoziþiunilor articolului 12 al legii – 90% din membrii corpului
judecãtoresc ºi al parchetului, ca ºi al funcþionarilor, sunt numiþi din indivizi care,
de bunã seamã, nici mãcar din zvonuri nu au luat cunoºtinþã de limba maghiarã.
Astfel, devine pe deplin iluzoriu dreptul de întrebuinþare a limbii maghiare asigu-
rat prin invocata lege.

Judecãtorii ºi funcþionarii trimiºi aici nu sunt în stare de a lua contact ºi a con-
duce dezbaterile în limba maternã a pãrþilor maghiare, neputându-le da deloc
desluºiri ºi îndrumãri la întrebãrile acestora, atunci când ei se îndreaptã cãtre
aceºtia, în chestiunile lor anevoioase. Aºadar, nu pot pur ºi simplu. Poate nici nu
vor! Dispoziþiile, deciziile, hotãrârile luate asupra scriptelor înaintate de minori-
tari, se redacteazã ºi se pronunþã în limba românã, necunoscutã de pãrþi. Scriptele
în limba maghiarã se refuzã etc. Vasãzicã: limba minoritarã, ºi cu aceasta ºi acel
bun mititel ce se prezintã în legea minoritarã în favoarea noastrã, se ºi evaporase
deja încetinel, ca ºi cum aceastã lege ar fi fost un nouraº trandafiriu pe deasupra
capului nostru, în depãrtare.

Întrebãm deci: ce o sã fie cu legea minoritãþilor, pe lângã un astfel de tratament?
Ce va fi adicã? Numaidecât putem ºi rãspunde la întrebãri: vorbã goalã, literã
moartã, fraze de amãgiri scamatorice. Lumina lunii democraþiei. Asta va fi. Ba nu,
asta a ºi devenit deja. Iar legea rãmâne în vitrinã. Pentru strãinãtate, drept reclamã.
Orbeºte-te deci democraþie, orbeºte-te Europa ºi, dacã-þi place, ºi þie America! Aºa
aratã la noi o lege democraticã, în executarea ei.

Ei bine, aceastã lege este deja sub boicotare!
Nici Domnul Ministru de Justiþie nu prea o respectã[2]. Da, aruncã spre ea

priviri cam din coada ochiului. Nici nu de mult a sosit ordinul nr. 70.893/1945 al
domnului ministru de justiþie la Tribunalul nostru, care dispune ca avocaþii sã-ºi
înainteze actele la instanþele judecãtoreºti numai în limba statului, putând sã
ridice cuvântul la dezbateri tot în limba de stat.

Apoi ce-i asta? La drept vorbind, aceasta este o tindere cu efort spre a eluda ºi
a ocoli legea, cu intenþia ºi tendinþa mascatã sã se estoarcã cândva cumva din
mâna minoritãþii maghiare drepturile democratice pe care le dãdea legea.

Nu întârziem sã ºi probãm aceasta: Avocatul în proces reprezintã partea. El este
un alter-ego al pãrþii. Prin urmare, avocatul scrie ºi vorbeºte în proces pe baza
dreptului pe care îl are însãºi partea. În consecinþã, în calitate de reprezentant ºi
locþiitor al persoanei pãrþii litigante, îl privesc fãrã doar ºi poate toate acele drep-
turi de care se bucurã clientul lui. Adicã ºi dreptul de a întrebuinþa limba mater-
nã! Avocatul nu poate fi deci limitat, într-un proces, la un drept mai îngrãdit decât
partea, al cãrei loc îl îndeplineºte. Aceasta este doar destul de evident pentru ori-
care jurist ºi chiar nejurist.
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Aºadar, întrucât partea are facultatea sã vorbeascã ºi sã scrie în faþa instanþelor
în limba ei maternã, nici avocatul, ca locþiitor al pãrþii în proces, nu poate fi privat
de acelaºi drept, deoarece în proces scrie ºi vorbeºte numai partea, chiar ºi atunci
când drepturile sale în litigiu le exercitã printr-un avocat; cu alte cuvinte, înaintea
instanþei, în persoana avocatului este de faþã mereu partea reprezentatã de acesta,
deci avocatul personificã partea însãºi pe care o reprezintã. Aceasta este o axiomã
care nu suferã discuþie! Dacã avocatului, reprezentant al pãrþii, i s-ar opri între-
buinþarea limbii materne, ar fi schilãvite de fapt ºi în realitate, chiar ºi pentru pãrþi
în întrebuinþarea limbilor lor materne, cãci pãrþile, necunoscând limba statului, nu
ar putea controla pledoariile, expunerile ºi argumentãrile avocaþilor, pledate în
limba românã, iar drept urmare ar fi cã li s-ar rãpi dreptul sã le facã observaþiile,
excepþiunile ºi preîntâmpinãrile lor asupra celor declarate de avocaþi.

Spre a se scoate la luminã ilegalitatea dispoziþiei cuprinsã în ordinul domnu-
lui ministru de Justiþie, þinem necesar sã relevãm urmãtoarele: Întrucât avocatul
face parte din minoritatea vizatã de lege, el, nu numai în calitate de avocat ºi pe
dreptul pãrþii, ba ºi pe dreptul lui însuºi, de cetãþean minoritar, are neþãrmurita li-
bertate de întrebuinþare a limbii materne în general, cea a locuitorilor minoritari,
ºi aceasta fãrã considerare de profesia locuitorilor, deci, nu încape îndoialã cã acest
drept priveºte de asemenea atât pe avocat, cât ºi pe agricultori, meseriaºi ºi comer-
cianþi, legea nefãcând excepþii sau restrângeri. Acesta este un adevãr atât de sim-
plu de înþeles, clar ºi curat, încât numai un duºman înnãscut al legii o poate pune
la îndoialã. Ordinul ilegal al domnului ministu de Justiþie nu obligã însã ºi justiþia.

Faþã de argumentele noastre, domnul ministru de Justiþie nu se poate rezema
pe acea dispoziþie a legii avocaþilor, care cere de la avocaþi întrebuinþarea limbii de
stat. Dispoziþiunea vizatã a legii avocaþilor este un produs acru al ºovinismului ºi
naþionalismului, de naturã a înghiþi intenþionat orice drept al minoritãþilor.

Pe de altã parte, legea minoritãþilor este o nouã lege democraticã, având þelul
propus de a da fiinþã, ºi în domeniul justiþiei, unui spirit nou, unei concepþii de
înþelegere accentuatã, unui tratament egal pentru minoritari atât în teorie, cât ºi în
practicã. Pe deasupra, are menirea sã asigure acestor minoritari dreptul uman cel
mai sfânt: libera folosire a limbii materne, care nu este susceptibil de ambulare,
nici prin rabulisticã, nici de întortocheri ºirete ºi viclene ale legii.

Suntem datori sã apãrãm cu toþii aceastã lege democraticã, mãcar acest mic ºi
prim fruct al fragedei ºi proaspetei idei contemporane. Nu ne este deci permis a
rãmâne inactivi ºi nepãsãtori, lãsând ca sã fie rãstignitã tocmai în mâinile instanþelor
judecãtoreºti, invocând un ordin nelegal al domnului ministru de Justiþie.

Noi, minoritarii, avem ca izvor de drept în problema întrebuinþãrii limbii
materne legea minoritãþilor ºi nu aceea a legii avocaþilor din vechiul regim, nici
ordinul domnului ministru de Justiþie. Dacã Petru Groza, primul ministru demo-
cratic al României, care se bucurã de popularitate ºi este apreciat de noi, având
renume european, rabdã ca instanþele judecãtoreºti sã smulgã din mâinile noas-
tre ºi acest prim ºi unic drept minoritar, în baza unui ordin ministerial nelegal,
atunci va fi o realitate cã guvernul ne ia cu o mânã ºi fãrã zãbavã, în mod perfid
ºi cu cinism egoist, ceea ce a dat cu cealaltã mânã, atunci de la început legea
minoritãþilor a fost osânditã la moarte, fiind un scurt timp pânã la expirarea ei,
atunci, recitind cuvintele lui Petõfi[3], sãrbãtorit recent în România, care a zis cã:
„Aici este minciuna ºi adevãrul etern”, ordinul amintit al domnului ministru de
Justiþie, adresat instanþelor de judecatã, este într-adevãr o împunsãturã mortalã
datã legii minoritãþilor.
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Este ºtiut lucrul cã, în cauze procesuale ºi în cele graþioase, 95% din pãrþile liti-
gante sunt reprezentate de avocaþi. De aceea, dacã avocaþii unguri vor fi interziºi a
întrebuinþa limba maternã a clienþilor lor înaintea instanþelor ºi autoritãþilor ºi toto-
datã ºi pentru ei înºiºi, limba maghiarã devine iarãºi expulzatã; dreptul democra-
tic de folosire a limbii materne rãmâne ºi pe mai departe o iluzie, iar legea
minoritãþilor va dispare încetul cu încetul sã se aplice, pânã ce, dând semnele de
agonie a unei fiinþe ce suferã de o boalã astmaticã, va ieºi prea încet ºi prea neob-
servat din lumea aceasta a umbrelor.

Totuºi, având încredere ºi având credinþa cum cã o lege are încã valoare
serioasã în România, rugãm pe fratele prefect a ne înainta acest memoriu domnu-
lui prim-ministru Petru Groza, cãtre dumnealui ne îndreptãm cu  

CEREREA
Sã binevoiascã a dispune de urgenþã ca în judeþele secuieºti sã fie înlocuit cor-

pul judecãtoresc ºi cel funcþionãresc cu judecãtori ºi funcþionari care posedã pe
deplin limba minoritarã maghiarã, atât în scris, cât ºi prin viu grai.

Sã binevoiascã sã dispunã pe mai departe ca avocaþii fãcând parte din minori-
tatea maghiarã, ca reprezentanþi ai clienþilor lor unguri, înaintea instanþelor
judecãtoreºti ºi a autoritãþilor, atât în scris, cât ºi prin viu grai sã poatã întrebuinþa
liber limba materna maghiarã, acolo unde minoritatea maghiarã atinge 30% din
numãrul locuitorilor, stabilit de articolele 8 ºi 10 ale legii minoritãþilor.

Dacã democraþia, care cu sudoare ºi obosealã a trudit sã înfloreascã ºi bucata
aceasta de pãmânt al nostru, atunci sã nu ne lase pe de o parte sã ne legãnãm în
nesiguranþã, printre relicvele funeste ale trecutului, iar pe de altã parte de promi-
siunile bombastice ale prezentului.

Sfântu Gheorghe, la 17 august 1945

Cu salutare frãþeascã, dr. Daragus Mihai, dr. Melik Andrei, dr. Györgyjakab
Nicolae, dr. Mihály ªtefan, dr. Dénes Eugen, dr. Lukács Vilhelm, dr. Péter Amádi,
dr. Magori Eugen, dr. Elekes Adalbert, dr. Tuszon Árpád, dr. Vojna Iosif, dr.
Vánghelyi Edmund, dr. Molnár D. Emil

Tradus din limba maghiarã în limba românã de dr. Lörincz Albert, avocat[4],
Sfântu Gheorghe, strada Mareºal Stalin nr. 10 (edificiul Muzeului Naþional
Secuiesc)
(cu examen special în limba românã)

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 32/1945, f.137-140)

[1] Este vorba de Decretul-Lege nr. 309 (Legea nr. 86), publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 30
din 7 februarie 1945. Anterior, prin Legea nr. 7 din 30 decembrie 1944, fusese înfiinþat
Ministerul Naþionalitãþilor Minoritare, al cãrui titular era Gh. Vlãdescu-Rãcoroasa.
[2] Ministrul de Justiþie era Lucreþiu Pãtrãºcanu, membru al P.C.R.
[3] Sándor Petõfi (1823-1849), poet prolific, cu mare impact asupra societãþii maghiare, pregã-
tind spiritele pentru Revoluþia de la 1848. La 15 martie 1848 au apãrut versurile sale Cântec
naþional, participând ulterior la marile evenimente generate de revoluþie ºi sfârºindu-ºi viaþa
pe câmpul de luptã.
[4] În fapt, textul era plin de greºeli gramaticale, îndeosebi în ce priveºte utilizarea articolului,
genurilor etc, specifice tãlmãcitorilor ocazionali de etnie maghiarã. 
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Starea de spirit a populaþiei

Apropierea dintre populaþia românã ºi cea maghiarã propãºeºte foarte încet,
problema aceasta cauzând extrem de multe frãmântãri în judeþul nostru. Orice
problemã, de orice naturã sã fie ea, în care ar fi implicaþi ca pãrþi români ºi
maghiari, este tratatã ca o chestie naþionalã.

Introducerea administraþiei române a produs nemulþumiri în rândurile ºovine
ale populaþiei maghiare ºi orice funcþionar român numit sau mutat în judeþ a fost
privit de cãtre aceastã pãturã a populaþiei cu multã neîncredere.

Burghezimea maghiarã, în mare mãsurã ºovinã, care ºi-a pierdut o bunã parte
din influenþa sa politicã ºi economicã în urma evenimentelor, se manifestã încon-
tinuu contra administraþiei româneºti, fãcând propagandã, în care aratã cã, în ce
priveºte atitudinea românilor faþã de unguri, nu s-a schimbat nimic ºi se continuã
aceeaºi politicã ca ºi pânã la anul 1940. Aceastã propagandã gãseºte rãsunet în rân-
duri destul de largi ale populaþiei, cãci pãtura mare a populaþiei inconºtiente încã
nu vrea sã recunoascã ºi sã înregistreze ca un succes menþinerea în funcþiune a
unor serii întregi de funcþionari maghiari în administraþie (primãrie, poliþie etc,
etc), ceea ce ar fi fãcut desigur dacã regimul actual ar fi succedat celui din luna
octombrie 1944, ci dat fiind caracterul mai mult maghiar al administraþiei în inter-
valul noiembrie 1944-martie 1945, înregistreazã ca o pierdere în sarcina populaþiei
maghiare instalarea fiecãrui funcþionar român.

Activitatea noastrã de propagandã vastã pentru a lãmuri populaþia maghiarã în
arãtarea situaþiei reale, în primul rând cã aici nu poate cere populaþia maghiarã o
administraþie pur maghiarã, fiindcã aparþine statului român ºi populaþia este
amestecatã, ºi în al doilea rând din lipsã de cadre din elemente demne de încredere
ºi pricepute în administraþie, nici nu am putea satisface aceasta chiar dacã am fi
puºi în aceastã situaþie, este paralizatã într-o mare mãsurã de atitudinea unor
funcþionari publici români ºi a unei mari pãrþi din populaþia românã refugiatã în
anul 1940, care se reîntoarce acum la domiciliu.

Aceºtia, la rândul lor, se indigneazã de caracterul maghiar al administraþiilor
locale, manifestându-se contra funcþionarilor publici maghiari, despre care ei cred
cã vor fi în curând schimbaþi cu funcþionari români ºi cãrora astfel nu le dau nici
un respect. De asemenea, se manifestã ºi contra folosirii limbii maghiare.

Datoritã acestor manifestãri, populaþia românã, în cererile sau revendicãrile
sale, cautã sã se adreseze funcþionarilor români, iar cea maghiarã celor maghiari,
menþinându-se astfel un fel de separatism chiar ºi în administraþie. La acestea se
mai adaugã ºi unele dispoziþii venite din centru, care au avut un efect nefavorabil
(înlocuirea administratorului de la închisoarea Tribunalului etc), ºi conflictele din
zi în zi mai dese între militarii români ºi organele poliþiei, precum ºi între militarii
români ºi populaþia civilã, conflicte care, deºi raportate din caz în caz garnizoanei,
au rãmas pânã în prezent nesoluþionate. Toate aceste acþiuni reacþionare, pe de o
parte, ºi ºovine pe de altã parte au ca rezultat de a þine într-o permanentã încor-
dare spiritele ºi împiedicã destinderea la o viaþã paºnicã ºi lipsitã de asemenea
frãmântãri, atât de mult doritã de largile pãturi ale muncitorimii ºi þãrãnimii.

Propaganda noastrã, prin care am cerut ca manifestãrile care nu se încadreazã
regimului actual sã fie denunþate celor în drept, ele nereprezentând atitudinea
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guvernului, n-au dat rezultatul dorit, nemulþumirile manifestându-se ºi pe mai
departe în mare mãsurã în ºoapte sau chiar propagandã subversivã.

Ca exemplu, din acestea din urmã, citãm propaganda desfãºuratã de Netea
Vasile[1], un afirmat ziarist din Bucureºti, ºi dr. Nicoarã Eugen din Reghin, prim-
medicul spitalului de acolo, care propagã deschis ura ºi rãzbunarea contra popu-
laþiei maghiare, caz de care s-a sesizat organizaþia Frontului Plugarilor, printr-o
propagandã bine pusã la punct, ºi care a fost raportat ºi Direcþiunii Generale a
Poliþiei de cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie.

Din partea maghiarilor semnalãm miºcarea pentru independenþa Ardealului,
pornitã mai mult în rândurile tineretului pentru independenþa Ardealului.
Aceastã miºcare, dupã pãrerea noastrã, este o miºcare mai puþin ºovinã, cel puþin
din partea promotorilor, ºi mai mult o miºcare de stânga greºit pusã la cale.

O altã problemã care a produs multe nemulþumiri în rândurile populaþiei,
anume repatrierea cetãþenilor maghiari, pare a fi într-o oarecare mãsurã aplanatã,
prin ordinul prin care s-au dat deocamdatã termene de plecare numai acelor
cetãþeni maghiari care au venit în þarã dupã eliberare ºi acelora care, deºi au venit
înainte, s-au refugiat odatã cu trupele germano-maghiare. Aceºtia pleacã rând pe
rând, iar ceilalþi sperã cã vor putea câºtiga cetãþenia românã sau, chiar dacã nu, cel
puþin termene mai lungi de ºedere în þarã.

Tg. Mureº, la 19 august 1945

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 1, dos. 2/1945, f.24-25)

[1] Vasile Netea (1912-1989) absolvise deja ªcoala Normalã Superioarã din Cluj (1939) ºi era
încã student la facultatea de litere ºi filozofie din Bucureºti, pe care o va termina anul viitor
(1946). Din 1952 va deveni cercetãtor ºtiinþific la Institutul de istorie „N.Iorga” din Bucureºti.
Asupra lui vezi D. Poptãmaº, Vasile Netea faþã în faþã cu el însuºi, în vol. Reghinul cultural, IV,
Reghin, 1999, p.141-160.

40

Raport despre problema naþionalitãþilor în
judeþul Mureº

Dupã statistica ultimã, populaþia judeþului Mureº, pe o suprafaþã de 4856 km2,
este în total cca 290.000 suflete, dintre care 57% formeazã populaþia maghiarã ºi
43% formeazã români ºi alte naþionalitãþi. Populaþia oraºului Târgu Mureº atinge
aproape 45.000 locuitori, dintre care 90-95% formeazã locuitori de naþionalitate
maghiarã. Regiunile locuite de români în majoritate: a) Regiunea nordicã a vãii
Mureºului, începînd de la Deda; b) Regiunea „Cîmpie” pe linia Tg. Mureº-Band.
Regiunile locuite de maghiari în majoritate: a) Regiunea Nireaºului, de la Tg.
Mureº la Sovata; b) Valea Mureºului pînã la Deda. În general, partea vesticã, sud-
vesticã ºi nordicã este locuitã de populaþia româneascã, iar partea esticã ºi sud-
esticã este locuitã de populaþia maghiarã, de secui.

Problema naþionalitãþilor este mai pronunþatã în regiunea unde populaþia este
amestecatã, cãci în ultimul timp încadrarea jandarmeriei militare, la care populaþia
n-a fost de loc pregãtitã ºi care din lipsa de educaþie politicã suficientã i-a primit cu
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multã neîncredere, justificatã în parte, de unele elemente din jandarmerie, care încã
nu au fost demascate, care în loc sã ajute împãciuirea popoarelor conlocuitoare,
aþâþã ura, a fost o nouã sursã de conflicte. Cei mai periculoºi sunt aceia (preoþi,
învãþãtori, notari ºi alþii) care conºtienþi aþâþã ura, cãci pe aceºtia trebuie sã-i demas-
cãm înaintea poporului, înainte de îndepãrtare, ºi organizaþia noastrã în judeþ
numai în prezent începe a lua o dezvoltare care va permite aceasta. 

La adunarea þinutã în ziua de 13.VIII.1945 în Reghin, am observat o influenþã
puternicã a Congresului Plugarilor ce s-a þinut la Bucureºti[1], cãci un grup de
þãrani români din Ghiurghiu au luat parte ºi au dat dovadã de solidaritatea lor cu
muncitorimea. În oraº, problema naþionalitãþilor a devenit mai pronunþatã cu
sosirea funcþionarilor în numãr cât mai mare, din diferite pãrþi ale þãrii, atât ºovi-
nismul din partea maghiarilor, cât ºi din partea românilor a devenit mai accentu-
at. Aceasta se datoreºte în mare mãsurã încadrãrilor din diferite instituþii de stat,
unde s-a þinut cont de interese generale administrative, dar care a lovit în intere-
sele locale. În ultimul timp ºi comportarea militarilor a dat loc la nemulþumiri
(cazuri izolate, individuale), precum a dat ºi o posibilitate reacþiunii sã foloseascã
aceste cazuri în aþâþarea spiritelor în cercuri maghiare.

În sânul partidului, problema naþionalitãþilor descreºte. Din ce în ce mai mult
gãsim elemente democratice româneºti, care intrã în partid ºi prin aceasta a fost
posibil ca în noul comitet judeþean sã fie 7 tovarãºi români aleºi[2].

Despre problema aceasta anexãm o dare de seamã dezvoltatã de un tovarãº de
la Inspectoratul Regional al Poliþiei, încredinþat cu prelucrarea subiectului, luând
în baza informaþiile primite la acest serviciu.

Târgu Mureº, la 20.VIII.1945 Secretar [Carol Csányi]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 1, dos. 2/1945, f.26-27)

[1] Este vorba de primul Congres general al Frontului Plugarilor, desfãºurat la Bucureºti între
24-26 iunie 1945.
[2] Vezi Simion Costea, Aspecte privind instaurarea puterii comuniste în judeþul Mureº (1944-
1946). Cazul oraºului Reghin, în vol. Reghinul cultural, IV, 1999, p.170-177. Componenþa
comitetului judeþean Mureº, la 19 august 1945, în Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj,
fond 1, dos. 2/1945, f.26-27. Cei ºapte etnici români sunt urmãtorii: I. Bardoºan, Eugen Man,
A. Pãcurar, Béla Raþiu, Iuliu Papuc, I. Borda ºi I. Varga.
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Inspect. Jandarmi Cluj 
Biroul Poliþiei
No. 939/1945.VIII.20

Cãtre Inspectoratul Gl. al Jandarmeriei
Dir. Sig. ºi Ord. Publice. Bucureºti

La ordinul dvs. no. 38.583 din 14 august 1945, confidenþial, personal, am
onoarea a raporta:

În momentul când Inspectoratul a aflat ºi raportat despre arestarea celui în
cauzã[1], raportase cu 3 zile mai înainte evenimentele din Cluj din ziua de 5 august
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1945, cu rapoartele telefonice no. 1217, 1218 ºi 1225 din 6 august 1945, precum ºi
cu nota informativã no. 908/1945.

Informaþiile raportate asupra incidentului din 5 august au fost culese de agenþii
informatori ai Inspectoratului, la faþa locului ºi în momentul producerii. În acel
moment nu se putea face o verificare temeinicã, deoarece tumultul ºi învãlmãºeala
erau foarte mari, iar lumea a fost izgonitã de pe stradã cu forþa de cãtre armatã ºi
poliþie. Afarã de aceasta, pericolul de a fi atacat era iminent ºi nimeni nu a mai
avut curajul sã se apropie de locul incidentului pânã a 2-a zi.

Întâmplãrile raportate au fost reale ºi suficiente pentru ca I.G.J. sã poatã apre-
cia valoarea unui incident petrecut pe teritoriul urban. Verificarea ulterioarã a
informaþiilor nu mai intrã în cadrul preocupãrilor noastre fiindcã, începând din
ziua urmãtoare incidentului, o comisie de anchetã a început instrumentarea cau-
zei[2], care a durat câteva zile, iar rezultatele au fost strict secrete ºi comunicate
direct ministerelor de resort.

Inspector Jandarmi Cluj
Colonel [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.161)

[1] În urma incidentelor de la Cluj din 5 august ºi a anchetei derulate de autoritãþile locale au
fost arestaþi 15 membri ai Partidului Naþional Þãrãnesc, printre care ºi Emil Haþieganu. 
[2] Comisia de anchetã a fost condusã de ministrul de interne Teohari Georgescu ºi ministrul
de rãzboi C. Vasiliu-Rãºcanu, care au aruncat vina evenimentelor pe seama provocãrilor mem-
brilor Partidului Naþional Þãrãnesc. O descriere a evenimentelor din 5 august ºi în doc. 35 ºi
54 din acest volum. A se vedea ºi „Scânteia”, II, 1945, nr. 298 (11 august), p.1, 2.

42
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 5991-S/28 august 1945

Cãtre Comisariatul de Poliþie Abrud

Motivat de ordinul Dir. Gen. a Poliþiei nr. 17.554 din 7 august 1945, cu onoare
vã trimitem alãturat în copie adresa Comisiei Române pentru Aplicarea
Armistiþiului nr. 22.668 din 24 iulie 1945, cu privire la situaþia juridicã a locuito-
rilor supuºi maghiari ºi apatrizilor foºti supuºi maghiari din Ardealul de Nord, în
urma revenirii acestui teritoriu la statul român, rugându-vã a lua cunoºtinþã de
cuprins ºi a vã conforma întocmai.

Chestor ªef Bir. Sig.
Dr. Bariþiu Gheorghe Comisar ªtefan Capãtã

[ANEXÃ]

Referindu-mã la adresa dv. nr. 1784 din 20.VII.1945, am onoarea a vã aduce la
cunoºtinþã urmãtoarele:

1. Trebuie consideraþi cetãþeni maghiari toþi locuitorii din Ardealul de Nord
care aveau cetãþenia ungarã la 30 august 1940, precum ºi descendenþii lor ºi
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femeile cãsãtorite cu cei din instrucþia de mai sus, dacã nu ºi-au pãstrat în mod
expres cetãþenia de origine. Trebuie de asemenea consideraþi supuºii statului
ungar cei care au venit în Ardealul de Nord dupã data de 30 august 1940.

2. În ce priveºte apatrizii foºti supuºi maghiari, trebuie consideraþi ca atare cei
care au avut în mod neîndoielnic calitatea de supuºi maghiari, dupã alipirea Tran-
silvaniei din 1919, adicã cei care au venit din Ungaria cu paºaport maghiar dupã
tratatul de la Trianon, trecând frontiera delimitatã prin acest tratat, ºi care ulterior
ºi-au pierdut dintr-o cauzã oarecare cetãþenia maghiarã, fãrã a dobândi altã cetãþe-
nie. Nu trebuie deci consideraþi drept apatrizi foºtii supuºi maghiari, cei ce locuiau
în Transilvania în 1919 ºi au continuat sã locuiascã acolo dupã aceastã datã, dar
au omis sã se înscrie în listele de naþionalitate prevãzute de tratatele ºi de legile
române pentru dobândirea naþionalitãþii[1].

3. În adresa dv. sus menþionatã se afirmã cã Comisia Aliatã de Control[2] a cerut
în repetate rânduri rezultatul mãsurilor ce s-au luat în conformitate cu art. 2 al
Convenþiei de Armistiþiu în Ardealul de Nord. Vã rog sã binevoiþi a ne comunica
când, de cãtre cine ºi cu ce numãr s-au cerut departamentului dv. asemenea relaþii.

Primiþi vã rog, domnule ministru[3], asigurarea înaltei mele consideraþiuni.

Preºedintele Comisiei Române pentru aplicarea Armistiþiului
Gh. Ghivulescu, Secretar General

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, dos. 160/1945-1946, f.87)

[1] Se face referinþã la Legea pentru ratificarea ºi executarea Tratatului de pace cu Ungaria
(”Monitorul Oficial”, nr. 136 din 21 septembrie 1920) ºi Legea privitoare la dobândirea ºi
pierderea naþionalitãþii române (”Monitorul Oficial”, nr. 41 din 24 februarie 1924).
[2] Organism creat dupã semnarea Convenþiei de armistiþiu, când s-a instituit un regim de ocu-
paþie sovieticã, cu prerogative ce depãºeau cu mult pe cele ale guvernului.
[3] Este vorba de ministrul Afacerilor Interne, Teohari Georgescu. În legãturã cu cele de mai
sus, trebuie menþionat cã prin ordinul nr. 33.569/14 martie 1945 al aceluiaºi minister ºi potri-
vit dispoziþiilor Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiþiului (nr. 12.617/1945), toþi foºtii
cetãþeni români de etnie maghiarã, plecaþi dupã 31 august 1940 ºi reîntorºi cu paºapoarte
ungureºti, erau internaþi în lagãre.

43
Inspectoratul Jandarmi Iaºi Secret
Legiunea Jandarmi Bacãu

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 672 din 29 august 1945

Din filajul exercitat asupra atitudinii populaþiei de origine etnicã maghiarã
(ceangãii)[1], stabiliþi pe raza acestei Legiuni, rezultã cã aceºtia continuã sã
nutreascã ideile iredentiste maghiare ºi nu pierd din vedere nici o ocazie de a se
manifesta contra românilor, cu acþiuni de provocaþiune ºi de a menþine treazã
ideea iredentistã maghiarã, astfel:

– În ziua de 15 iulie 1945, individul Ianoº G. Roca din comuna Cleja, judeþul Ba-
cãu, preºedinte al F[rontului] P[lugarilor] din comunã, a trimis o scrisoare preotu-
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lui Francisc Hoidiu de la biserica romano-catolicã din comuna Cleja, prin care îl
face atent cã au trecut timpurile vechi, acum fiind libertatea cultului, obligã pe sus-
numitul preot de a oficia slujba religioasã în bisericã numai în limba maghiarã.
Preotul, dupã ce a primit scrisoarea, s-a dus ºi a predat-o domnului prefect al
judeþului, care la rândul sãu a dat-o primarului oraºului Bacãu, Sandu Sãndulache.

– În ziua de 12 august 1945, cu ocazia unei adunãri a Frontului Plugarilor din
comuna Rãcãciuni, judeþul Bacãu, fãcându-se inaugurarea cooperativei „Înfrã-
þirea”, la care a asistat dl. prefect al judeþului, Sandu Sãndulache – primarul oraºu-
lui Bacãu – ºi alte  personalitãþi, tot individul Ianoº G. Roca, þinând o cuvântare,
s-a exprimat faþã de asistenþã cu urmãtoarele cuvinte: „Iaca jandarmii, aceºti  câini
de jandarmi, tot cu boierii þin ºi astãzi”. Adresându-se în special ceangãilor, le-a
spus ca de astãzi înainte sã nu aibã nici o teamã de jandarmi, cã el este atotputer-
nic în plasa Domniþa Mare, în calitate de preºedinte al Frontului Plugarilor, ºi în
consecinþã fiecare ceangãu sã se manifeste dupã plãcerea lui.

– De asemeni, numitul Ianoº Roca mai susþine ca toate crucile de la rãspântiile
de drumuri sã fie iarãºi scrise în limba maghiarã, iar copiii la cursul primar sã nu
fie persecutaþi dacã nu ºtiu sã vorbeascã în limba românã.

Informaþii sigure ºi verificate. S-au luat mãsuri de a fi supravegheat ºi de a i se
dresa acte.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Maior Beºliu Nicolae 

Raportat: Inspect. G-ral al Jand., Inspect. Jandarmi Iaºi

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 20/1945, f.315)

[1] Populaþie de origine etnicã maghiarã stabilitã la est de Carpaþi. Asupra acestora vezi: Béla
Gunda, A moldvai magyarok eredete [Originea maghiarilor din Moldova], în „Magyar Nyelv”,
1/1988, p.12-24; Moldvai csángó-magyar okmánytár [Culegere de documente despre ceangãii
maghiari din Moldova], 2 vol., ed. Kálmán Benda, Budapesta, 1989; D. Mãrtinaº, Originea cean-
gãilor din Moldova, ed. I. Coja, Bacãu, Edit. Symbol, 1998 (care susþine originea român-transilvã-
neanã a ceangãilor; prima ediþie a lucrãrii: Bucureºti, Edit. ªtinþificã ºi Enciclopedicã, 1985);
Hungarian Csángós in Moldavia, ed. László Diószegi, Budapest, Teleki László Foundation, 2002.

44
Insp. Jand. Tg. Mureº Legiunea Jand. Mureº

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 367 din 31 august 1945

La marginea comunei Topliþa, jud. Mureº [jud. Harghita], este Cimitirul Eroilor
din rãzboiul mondial, unde a fost ridicat ºi un monument al eroilor din rãzboiul
1916-1918, în amintirea celor cãzuþi pentru dezrobirea Transilvaniei.

Dupã cedarea Ardealului de Nord din 1940, mai mulþi unguri, la îndemnul
inginerului Molnár Francisc din comuna Topliþa, au mers la Cimitirul Eroilor ºi
au distrus lãcaºurile unde erau depuse osemintele ofiþerilor eroi, le-au spart plã-
cile, au aruncat osemintele, iar craniile le-au pus în pari, unde se vãd ºi azi. Au
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profanat în mod îngrozitor toate osemintele depuse în cimitir, iar placa mare pe
care era stema þãrii, indivizii Simon Andrei, Pentz Leon ºi Siklodi Ioan au dus-o
în comunã ºi au pus-o ca podea la grajdul vitelor, unde a fost gãsitã la cercetãrile
fãcute. Plãcile mai mici cu emblema þãrii au fost îngropate în pãmânt, spunând
românilor cã au îngropat România pe veci. Au distrus tot cimitirul ºi gardurile din
jurul acestui cimitir.

Mãsuri luate: S-au dresat acte de trimitere în judecata Tribunalului Poporului
Cluj contra inginerului Molnár Francisc, Simon Andrei, Pentz Ioan ºi Siklodi Ioan,
cercetarea fiind dusã în continuare pentru a se dovedi toþi cei ce au luat parte la
profanarea cultului eroilor.

Comandantul Legiunii Jand. Mureº
Cãpitan [indescifrabil]

Comunicat: Insp. Gen. al Jand., Insp. Jand. Mureº, Prefect. Mureº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.73)

45
Nota informativã despre situaþia politicã ºi economicã a judeþului

Din greºeala iniþiativelor întârziate ale partidului nostru, precum ºi orice încer-
care de iniþiativã inexistentã din partea autoritãþilor de stat competente în aceastã
mãsurã, situaþia economicã a judeþului devine din ce în ce mai disperatã. 

Cãile de comunicaþie feroviare (cele înguste) din judeþ sunt refãcute cu mari
întârzieri, cu toate intervenþiile fãcute pe cale sindicalã direct de partid. ªoselele sunt
prost întreþinute, podurile nu sunt refãcute ºi astfel transportul produselor este foarte
mult împiedicat ºi nici o mãsurã de control nu se poate exercita în bune condiþii.

Refacerea uzinelor ºi forestierelor în special stagneazã din lipsã de capital, iar
muncitorimea din uzine ºi fabrici duce o mare lipsã din articole de primã necesi-
tate din lipsa economatelor sau, unde deja sunt economate înfiinþate, din lipsa
aprovizionãrilor din partea prefecturii, al cãrei oficiu de aprovizionare duce o
politicã neprevãzãtoare ºi în dauna economatelor.

Strângerea recoltei n-a fost absolut organizatã ºi o parte a cerealelor (cca. 60%)
au fost treierate fãrã nici un control, astfel dând posibilitatea ca o bunã parte sã fie
ascunsã pentru speculã, iar o altã parte sã fie folositã pentru fabricarea clandestinã
a spirtului, prin aceasta expunând judeþul sã rãmânã fãrã cereale suficiente chiar
însãmânþãrii. Pe lângã aceasta, pentru judeþ este stabilitã o cotã de 500 vagoane de
grâu pentru îndeplinirea condiþiilor de armistiþiu, atunci când întotdeauna judeþul
a avut nevoie de un import.

Pentru îndeplinirea condiþiilor de armistiþiu, judeþul este impus cu o cotã de 50
tone de cartofi pe luna august, ceea ce înseamnã o exploatare iraþionalã ºi dãunã-
toare, deoarece în judeþ cartofii se coc la începutul lunii octombrie. Aceastã
impunere se datoreazã oficiului de aprovizionare a judeþului, fiindcã a servit
forurile superioare cu date false.

Din lipsa capitalului, numãrul ºomerilor creºte din zi în zi, mai ales la zidari, dul-
gheri, lemnari etc, cu toate cã materiile prime ºi putere de muncã stau la dispoziþie.
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Se prezintã o mulþime de dificultãþi cu însãmânþãrile de toamnã, din lipsa
uneltelor ºi animalelor agricole, precum ºi pentru întârzierea punerii în propri-
etate a þãranilor în urma împroprietãririi.

Situaþia economicã este bine exploatatã de reacþiunea din judeþ, pentru a pro-
duce nemulþumiri, iar neglijenþa autoritãþilor dã multe ocazii pentru nemulþumiri-
le juste ale muncitorilor.

În luna august o serie întreagã de cazuri preocupã pe locuitorii din judeþ, care
au efect dãunãtor împãciuirii populaþiei. Populaþia maghiarã, nepregãtitã ºi ºovinã,
a primit cu neîncredere anumite mãsuri în legãturã cu introducerea administraþiei
româneºti, iar greºelile ºi comportarea multor persoane din aceastã administraþie
introdusã mai mult sau mai puþin a justificat aceastã neîncredere. Populaþia
românã ºi mai ales cea din sate este intenþionat agitatã, cã aceste autoritãþi dau
posibilitate pentru a da loc la rãzbunãri individuale.

Comitetul judeþean a stabilit slãbiciunea partidului în organizaþiile sale, în
sate, ºi în vederea ameliorãrii acestei situaþii a refãcut comitetul judeþean ºi va
începe o hotãrâtã campanie pentru dezvoltarea organizaþiilor de la þarã.

Se poate constata slãbiciunea noastrã pe terenul muncii militare, deoarece
numai în ultimele sãptãmâni am putut începe o acþiune de a populariza armata
ºi pânã în prezent abia avem 4-5 militari care vin regulat la partid. În ultimul
timp, numãrul membrilor români începând sã creascã, vom putea activa cu un
rezultat mai favorabil. De altfel, cum am mai raportat, dupã reîntoarcerea
armatei, din diferite ieºiri ºi provocãri am putut constata cã o influenþã exterioa-
rã ºi reacþionarã încearcã sã convingã pe militarii reîntorºi din luptã cã în Târgu
Mureº comuniºtii ºi jidanii terorizeazã locuitorii ºi forþeazã sã dea adeziuni la
Partidul Comunist.

În general, simpatia cãtre guvern este asiguratã în oraºul Târgu Mureº, Reghin
ºi în regiunile locuite de maghiari ºi de populaþia amestecatã, iar în regiunile
locuite de români în majoritate se observã o influenþã a partidelor istorice,
susþinute prin agitaþiile preoþilor ºi învãþãtorilor.

Populaþia maghiarã este ºovinã ºi de mai multe ori acest ºovinism este camu-
flat sub un ideal, „Ardealul independent”, ºi de reacþiunea maghiarã aceastã stare
de spirit este exploatatã.

Cele mai multe plângeri sosesc în dauna jandarmeriei, deoarece introducerea
jandarmeriei militare a indus în eroare atât pe locuitorii români, cât ºi pe unguri.
Românii pe de o parte vãd în jandarmerie un ajutor pentru rãzbunarea jignirilor
cauzate de unguri în cei 4 ani, iar populaþia maghiarã de la sate n-are încredere
încã în aceastã jandarmerie ºi orice plângere este adresatã sau Uniunii Populare
Maghiare, sau partidului nostru, ºi din aceasta rezultã cã în sate unde majoritatea
populaþiei formeazã locuitorii maghiari, zilnic se ivesc provocãri din partea popu-
laþiei române conlocuitoare ºi agitatã de reacþionari în acest sens. Pentru a contra-
balansa aceastã situaþie, în înþelegere cu comandantul Legiunii de Jandarmi, facem
inspecþie regulatã, unde toate plângerile sunt cercetate de comun acord înaintea
publicului ºi acest procedeu ne dã încredere, cãci populaþia maghiarã se convinge
de aceea cã organizaþiile de masã ºi partidele politice lucreazã în cea mai bunã
înþelegere cu aceastã jandarmerie, care rezolvã toate plângerile adresate, iar popu-
laþia românã agitatã este convinsã cã înaintea acestei jandarmerii nu este nici o
deosebire dacã s-a comis o crimã.

În rândurile funcþionarilor publici români, sosiþi în urmã, se poate constata o
campanie în contra acelora care încep sã activeze în sindicat sau în partid. Cu toate
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acestea, în ultimul timp, numãrul membrilor din rândurile funcþionarilor publici
începe sã creascã.

Secretar politic Târgu Mureº, la 31 august 1945
[indescifrabil] 

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 1, dos. 2/1945, f.30-31)

46

Nr. 358 din 6.IX.1945

[NOTÃ INFORMATIVÃ]

Am fost ca om particular câteva sãptãmâni pentru recreaþie în regiunea secuiascã,
unde am stat de vorbã intim cu þãranii. Deoarece am fost între ei ca om particular, ei
au fost mai sinceri faþã de mine decât atunci când apar ca persoanã oficialã, cãci popu-
laþiei încã îi mai este fricã de oamenii oficiali, chiar dacã sunt membrii unor instituþii
democratice. Aceasta se întâmplã cu atât mai mult cu cât la cârma instituþiilor demo-
cratice nu sunt oameni care plac oamenilor ºi atunci ei se aºteaptã la repercusiuni.

În general se aduce învinuirea poporului secui cã este ºovin. Chiar ºi dragostea
faþã de drapel este consideratã ºovinã, dar trebuie sã vedem în spatele acestor ma-
nifestãri cauza economicã.

Iatã cum considerã poporul, în urma armistiþiului, datoria de a preda vitele.
Preþul vitelor se stabileºte dupã normã, dacã este vorba de vite pentru prãsilã sau
vite pentru tãiat. Trebuie sã ºtim cã poporul secui ocroteºte în mod special ani-
malele, vitele, de care este mândru, aºa cã nu are multe vite de tãiat, ci în cea mai
mare parte vite de prãsilã. Iar mãcelarul care vine cu Comisia de Control pentru
predarea vitelor declarã 95% dintre vite drept vite pentru tãiat, iar preþurile sunt
stabilite în aºa fel încât þãranul nu poate sã cumpere pentru el nici un viþel tânãr.
Dar asta nu e încã nimic, pentru cã þãranul secui, din cauza corupþiei ºi a reacþiu-
nii, revede vaca predatã Comisiei de Control la târgul de vite de la Sighiºoara, unde
este vândutã deja la a 3-a mânã.

Eu le explic în zadar cã aceasta se întâmplã din cauza tâlhãriei unor elemente
dãunãtoare. Ei îºi explicã cã românii iau vitele ieftin de la unguri ºi le dau mai
departe tot ieftin, dar românilor, care câºtigã din acest târg. Ei cred cã românii
suprimã economic poporul ungar, iar asta duce la aºa-zisul ºovinism.

Un exemplu este regiunea Odorheiului, unde în unele pãrþi pãmântul este stân-
cos, pietros ºi se dezvoltã o culturã agricolã numai dacã se pun multe îngrãºãminte,
dar chiar ºi atunci trebuie aduse din altã parte produsele necesare. Dar dacã n-au vite,
nu pot sã îngraºe pãmântul. Pe pãrþile deluroase creºte fâneaþã, porumb, floarea-soare-
lui, însã din lipsã de vite nu le pot transporta în vale la sate, aºa cã recolta putrezeºte
pe dealuri, deºi existã prese de ulei. Dar dacã nu existã vite, totul este în zadar.

Anexez aici un plan de muncã pentru Praid [jud. Harghita], prin realizarea
cãruia s-ar putea salva populaþia din punct de vedere economic. Dar asta ar fi o
realizare mai îndepãrtatã, dar situaþia de acolo pretinde o acþiune imediatã.

De multe ori am auzit întrebarea: ce este cu bumbacul rusesc, de ce nu primesc
secuii fire de bumbac pentru a le prelucra? Þesãturile secuimii au fost întotdeau-
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na vestite ºi acest venit ar scoate întrucâtva populaþia din mizerie. „Numai românii
primesc fire de bumbac – spune un bãtrân –, ºi cât de bucuroºi am lucra pentru
cooperative sau chiar pentru ruºi dacã am putea primi ºi noi din aceste fire, ºi ce
bine ar fi”.

În Praid existã un tutungiu pe nume Ghilezan, care are ºi o întreprindere de
cãrbune ºi un depozit de lemne, dar este singurul care poate primi articole de
tutun, deºi în tutungeria maghiarã de luni de zile nu este marfã. Din cercetãrile
mele particulare am descoperit cã dirigintele de poºtã, care împarte tutunul, este
cumnatul lui Ghilezan ºi de aici vine buna aprovizionare a acestuia. Þãranul secui
vede doar cã ungurul nu primeºte tutun.

ªovinismul se naºte numai din mizerie economicã, cãci la întrebarea dacã a
fost mai bine pe vremea ungurilor, rãspund cã aceia au fost fasciºti, dar de la
România democraticã se aºteaptã la altceva.

La toate lãmuririle mele, cã toate sunt influenþele reacþiunii, ei scuturã capul,
spunând cã de ce trebuie sã loveascã pãmântul secuimii. De ce trimiteþi la Praid
sau Corund [jud. Harghita] ºi în mine funcþionari ºi administratori care sunt refu-
giaþi din Basarabia, dinaintea ruºilor, ºi care nu pot fi democraþi în nici un caz?

Dupã pãrerea mea, secuimea ar fi foarte recunoscãtoare dacã ar primi un mic
ajutor economic, cãci aceastã populaþie se aflã într-o mizerie atât de neagrã încât
necesitã ajutor de cea mai mare urgenþã.

În regiunea Praidului, un mijloc de ajutor ar fi în primul rând bumbacul ºi o
pauzã de aproximativ 1 de an în predarea vitelor, ca sã mai poatã rãsufla ºi ei. Dar
cel mai mare ajutor ar fi industrializarea regiunii, dacã ar exista capital la dispozi-
þie. Acuma n-au nici pâine, aºa cã pentru orice mic ajutor din grâul rusesc, secuii
ar fi alãturi de guvern cu toatã dragostea ºi încrederea.

Chiar ºi problema drapelului ar deveni de importanþã secundarã, pentru cã în
prezent drapelul pentru ei nu înseamnã mai mult decât un biberon pentru un
sugaci înfometat. Iar atunci când are ce mânca, nu mai are nevoie de jucãrii[1].

(Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R.. Secþia Economicã, dos. 53/1945, f.3-4)

[1] Textul este plin de greºeli, îndeosebi de topicã. Întrucât dosarul conþine ºi o versiune
maghiarã, textul de faþã este rezultatul colaþionãrii celor douã documente, cu îndreptãrile de
rigoare, operate tacit. Numele autorului nu este menþionat nicãieri.

47
Prefectura Judeþului Someº
Serviciul Administrativ
No. 9938/1945

Cãtre Consiliul Dirigent 
al Eparhiei Reformate din Ardeal. Cluj

La adresa d-voastrã no. 1125/1945, avem onoare a vã face cunoscut cã populaþia
judeþului nostru, de origine etnicã românã, este una din cele mai paºnice ºi pãtrunse
de tainele sfinte ale creºtinismului, care, deºi greu încercatã, nu rãscoleºte trecutul
atât de dureros, fãrã a cãuta convieþuirea paºnicã cu populaþia de altã naþionalitate.
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Noi am luat toate mãsurile necesare pentru ca excese de natura semnalatã de
d-voastrã sã nu se mai întâmple, iar în cazul din comuna Buza am sesizat
Parchetul Tribunalului Someº, pentru ca vinovaþii sã fie sancþionaþi.

Oficiul d-voastrã protopopesc din Fizeºu Gherlei [jud. Cluj] greºit procedeazã
când, plecând de la un caz izolat, ca acela din comuna Buza, sãvârºit de doi locuitori
ºi împiedicaþi de un al treilea, întâmplãtor toþi români, aduce ofensã poporului
român, care, dupã cum d-sa afirmã, îi place a se afiºa de apãrãtorul creºtinismului.

Poporul român din naºtere ºi fire este democrat. Sinceritatea noastrã faþã de
marii noºtri Aliaþi, chiar dacã am fost de atâtea ori atacaþi de aceia care ar fi dorit
sã ne înfãþiºeze ca fiind democraþi de ocazie, falºi colaboratori, reacþionari, fasciºti
etc este bine cunoscutã ºi ca urmare indiscutabilã.

Vã asigurãm cã noi nu vom uita nici o clipã sã supraveghem buna înþelegere cu
conlocuitorii din judeþ.

Dej, la 7 septembrie 1945.

Prefect ªeful serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arhiva Consiliului Dirigent al Eparhiei Reformate din Ardeal, Cluj, I. 87/1918, f.12)

48
Legiunea Jandarmeriei Trei Scaune Strict secret
Bir. Poliþie ºi Siguranþã
Nr. 2071/1945.IX.9

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþ. Sig. ºi Ord. Publice

Am onoarea a raporta urmãtoarele:
La intrarea subsemnatului în judeþul Trei Scaune cu Legiunea de jandarmi, am

cãpãtat informaþiuni precise cã pe întreg judeþul sunt camuflate de cãtre fasciºti,
reacþionari ºi ºoviniºti maghiari mari cantitãþi de armament de toate categoriile,
muniþii ºi explozibile, din care nu s-a predat aproape nimic, conform convenþiei
de armistiþiu[1].

Scurt timp dupã aceea, a venit în Sf. Gheorghe dl. general de divizie Bãldescu,
comandantul Corpului 5 Teritorial, ºi i-am raportat cã trebuie dat din nou ordonanþã,
prin care populaþia sã fie îndemnatã sã predea armele de toate categoriile, materia-
lele ºi efectele de capturi. Aceastã ordonanþã a apãrut în ziua de 17 iulie 1945 (ordo-
nanþa nr. 23 a Ctd. 5 Teritorial), care a fost afiºatã de subsemnatul în toate satele din
judeþ ºi adusã la cunoºtinþa populaþiei prin bãtãi de tobã. Termenul de predare a
celor de mai sus trebuia sã se facã pânã la 23 iulie 1945, orele 19. Cei la care se vor
mai gãsi arme dupã aceastã datã vor fi pedepsiþi cu muncã silnicã pe viaþã.

Pânã la 23 iulie 1945, ora 19, pe întreg teritoriul judeþului s-a predat doar o sin-
gurã armã cu douã þevi, de cãtre un doctor în drept. Imediat dupã ce am instalat
jandarmi în teritoriu mi-am organizat serviciul de informaþii.

În ziua de 29 iulie 1945 cãpãtãm informaþii de la agenþii mei cã existã pe raza
judeþului o organizaþie iridentã maghiarã, cu ramificaþii în judeþele Ciuc, Odorhei
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ºi Mureº, ai cãrei membri sunt camuflaþi prin diferite partide democratice. Aceastã
organizaþie face propagandã printre locuitori, ca în cazul unui conflict între
U.R.S.S. ºi România pe de o parte, Anglia ºi America pe de altã parte, când arma-
ta sovieticã ºi românã se vor retrage sub presiunea inamicã, populaþia maghiarã sã
atace sovietici ºi români în spate. În acest scop, þin rãspândite pe întreg teritoriul
judeþului depozite de arme ºi muniþii (raportat dvs. cu nota informativã nr. 1030
din 29 iulie 1945). 

În ziua de 30 iulie 1945 capãt informaþia cã ºeful organizaþiei maghiare clan-
destine reacþionare este individul Pila István, fost organizator al jandarmeriei po-
pulare din judeþele Trei Scaune, Ciuc, Odorhei ºi Mureº, mare agitator ºi ºovinist.
Scopul organizaþiei  este  de a alipi Transilvania la Ungaria. Mijloace de luptã: pro-
pagandã, ºovinism, sabotaj, terorism ºi chiar revoltã (raportat dvs. cu raportul
strict secret nr. 1067 din 30 iulie 1945).

În ziua de 1 august 1945 am descoperit un mare depozit de arme în comuna
Chiuruº, judeþul Trei Scaune [jud. Covasna], îngropat sub duºumeaua garajului
pompei de incendiu comunale, deþinut de primarul comunei Debretzi Toma, aju-
torul de primar Gheci Alexandru ºi individul Temérdek Iosif  (am raportat dvs.
telefonic cu nr. 370 din 2 august 1945).

În ziua de 3 august 1945 am decoperit un mare depozit de armament ºi muniþii
în comuna Covasna, judeþul Trei Scaune [jud. Covasna], într-o camerã a sediului
Partidului Comunist, depozit proprietatea lui Pila István ºi al lui Szász Mihai, fost
secretar al Partidului Comunist al plãºii Covasna, înlocuit de partid din aceastã
funcþie ºi mai târziu dat afarã ºi din partid (raportat dvs. cu nr. 386 din 4 august
1945, telefonic, ºi nr. 417 telefonic din 8 august 1945).

În prezent, suntem informaþi cã mai existã un depozit de armament ºi muniþii
la Tg. Secuiesc, Zágon, Zãbala, Parva ºi Vâlcele[2], tot al organizaþiei Pila István,
pe care suntem pe cale de a-i descoperi locul.

În ziua de 30 iulie 1945, prin raportul nostru strict secret nr. 1067 din 30 iulie
1945, am raportat dvs. cã Pila István, în legãturã cu Silvasy Izidor, ºeful poliþiei Sf.
Gheorghe, ºi Demeter ªtefan, ºeful Biroului administrativ de la poliþia Sf.
Gheorghe, ºi în legãturã cu organizaþiile clandestine ale judeþelor Ciuc, Odorhei ºi
Mureº, au pus la cale o revoltã dupã un plan  bine stabilit, care trebuia sã înceapã
în ajunul conferinþei de la Potsdam[3], concomitent în toate judeþele arãtate mai
sus. Revolta nu s-a produs deoarece organizaþiile clandestine ale judeþelor Ciuc,
Odorhei ºi Mureº n-au fost de pãrere.

În ziua de 13 august 1945 am cãpãtat informaþia sigurã de la un informator de
încredere cã, pentru ziua de 1 septembrie 1945, Pila István pregãteºte o revoltã. În
acest scop, Pila István vorbea personal cu fiecare din oamenii de încredere ºi le
dãdea instrucþiuni precise, fãrã ca aceºti oameni sã ºtie unul de altul. În ziua de 15
august 1945, mai mulþi informatori au venit cu ºtirea cã Pila István, pentru a con-
duce revolta în bune condiþii din umbrã, va trebui sã disparã prin pãdurile de prin
munþii din împrejurimi ºi de acolo va conduce acþiunea. Aceasta pentru a se sus-
trage unei eventuale arestãri.

În conformitate cu ordonanþa nr. 23 din 17 iulie 1945 a Comandamentului 5
Teritorial, art. 1, 2 ºi 3, al. 2, în care prevede cã împotriva celor la care se vor gãsi
arme dupã data de 23 iulie 1945 se vor pedepsi cu muncã silnicã pe viaþã,
îndeplinind toate formele legale pentru a-i pune în imposibilitatea sã disparã, am
procedat la reþinerea indivizilor dupã cum  urmeazã: 1. Pila István din comuna
Covasna, Trei Scaune; 2. Szász Mihai din comuna Covasna, Trei Scaune; 3. Faragó
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Adalbert din comuna Peteni, Trei Scaune; 4. Debretzi Sándor din comuna Chiuruº,
Trei Scaune; 5. Debretzi Toma din comuna Chiuruº, Trei Scaune; 6. Debretzi Imre
din comuna Chiuruº, Trei Scaune; 7. Gheci Alexandru din comuna Chiuruº, Trei
Scaune; 8. Temérdek Iosif din comuna Chiuruº, Trei Scaune; 9. Szász János din
comuna Chiuruº, Trei Scaune; 10. Farcaº Vilmos din comuna Chiuruº, Trei Scau-
ne; 11. Kovács Árpád din comuna Chiuruº, Trei Scaune; 12. Ferentz Emeric din
comuna Chiuruº, Trei Scaune; 13. Incze Ladislau din comuna Chiuruº,  Trei Scau-
ne; 14. Todt Dániel din comuna Covasna, Trei Scaune; 15. Varga Francisc din co-
muna Tamaºfalãu [Tãmaºu], Trei Scaune.

Din cercetãrile efectuate pânã în prezent reiese precis cã Pila István, în unire
cu colaboratorii sãi, au pus la cale o revoluþie între 1 ºi 10 septembrie 1945.
Revoluþia voia sã se facã în unire cu judeþele Ciuc, Odorhei ºi Mureº. În acest scop
a trimis de multe ori curieri în aceste judeþe, pe care nu i-am identificat pânã în
prezent, ºi a mers de câteva ori la Ciuc personal, unde a luat legãtura cu fostul ºef
al jandarmeriei populare de acolo. Revoluþia trebuia sã se facã contra adminis -
traþiei româneºti. În acest scop, au dat ordin în judeþe sã nu se predea nici un fel
de armament. 

Revolta a organizat-o în felul urmãtor:
În fiecare comunã vor merge oameni dintre cei mai devotaþi ºi de încredere,

partizani ai lui Pila István, unde vor face  propagandã printre sãteni contra admi-
nistraþiei româneºti. În ziua ordonatã pentru începerea revoltei trebuiau sã adune
pe toþi locuitorii satelor din judeþ la primãriile comunale, sub formã de adunare
politicã, unde partizanii lui Pila István sã vinã înarmaþi ºi sã vorbeascã sãtenilor
contra românilor ºi contra administraþiei româneºti, iar de aici, ºi cu locuitorii
satelor, sã înceapã revolta. Anumite sate armate ºi conduse de aceºti partizani tre-
buiau sã vinã contra oraºului Sf. Gheorghe. Astfel am cãpãtat dovezi absolut pre-
cise asupra vinovãþiei lor.

Toate atacurile contra posturilor de jandarmi, din cercetãrile întreprinse, au
fost puse la cale de Pila István. Întrucât suntem pe raza de competenþã a
Comandamentului 5 Teritorial, am fãcut cunoscut acest lucru odatã cu dvs. ºi
Corpului 5 Teritorial Braºov.

La ºtirea arestãrii lui Pila István, mare parte din însãºi populaþia maghiarã de
pe raza acestei Legiuni a manifestat foarte mare bucurie. În termen de 2 zile au
venit la legiune peste 50 de persoane de origine maghiarã cu reclamaþiuni contra
lui Pila István. Din cercetarea lor reies jafuri de zeci de milioane, maltratãri,
schingiuiri ºi chiar crime de omor.

Cu raportul nostru nr. 1364 din 10 august 1945, am trimis la Tribunalul
Poporului Cluj, cabinetul 4, un dosar cu 125 file, contra lui Pila István, reclamaþii
ce erau de competenþa acestui Tribunal.

În ziua de 21 august 1945 am descoperit un depozit de armament, muniþii ºi
explozibil în podul primãriei Parva ºi în subsolul ºcolii primare din acea comunã
(raportat dvs. cu nr. 520 din 22 august 1945, telefonic).

În ziua de 28 august 1945 s-a descoperit un depozit de armament, muniþii ºi
materiale la sediul poliþiei Tg. Secuiesc, deþinut de ºeful poliþiei, Székely ªtefan
(raportat  dvs. telefonic cu raportul nr. 566 din 29 august 1945).

În ziua de 1 septembrie 1945 a fost înaintat la Bucureºti individul Pila István
ºi Silvasy Izidor, cu dosarul cercetãrilor executate de noi, din ordinul Ministerului
Afacerilor Interne.
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În ziua de 2 septembrie 1945 a fost înaintat prin I.G.J. ºi individul Székely
ªtefan, cu raportul nr. 1951 ºi 1954 din 2 septembrie 1945, cerut de Min. Af.
Interne, Direcþia Generalã a Poliþiei ºi Siguranþei Statului.

În ziua de 3 septembrie 1945 a venit la Sf. Gheorghe dl. Tãnãsescu, director
general din Ministerul de Interne, însoþit de dl. Dulgheru din Siguranþa Statului[4],
de dl. [Vasile] Luca, secretarul Partidului Comunist, ºi dl. Goldberger din Centrala
Partidului Comunist Bucureºti[5]. Au cercetat activitatea d-lui prefect Chiº Toma
în legãturã cu activitatea lui Pila István ºi a fost înlocuit prin dl. Gandi.

Dl. director general Tãnãsescu a fost foarte mulþumit de activitatea desfãºuratã
de legiunea de jandarmi. În ziua de 5 septembrie 1945, dl. director general
Tãnãsescu a plecat la Bucureºti ºi a dat dipoziþii ca sã fie trimiºi Direcþiei
Siguranþei ºi Poliþiei Statului, în afacerea Pila István, dl. prim-pretor Udron din
Covasna, ziaristul Tompa din Covasna[6], comisarul Elefánt ºi comisarul Demeter
ªtefan din Sf. Gheorghe[7].

Am dat indicaþiuni verbale d-lui Dulgheru din Siguranþa Statului pentru com-
pletarea celor din dosarul cauzei, asupra legãturilor pe care organizaþia le-a avut
cu judeþele Ciuc, Odorhei ºi Mureº. Cu aceasta, afacerea Pila István a fost preluatã
de Direcþia Poliþiei ºi Siguranþei Statului.

Pentru descoperirea depozitelor de arme, muniþii ºi materiale, cât ºi pentru
descoperirea membrilor organizaþiei arãtate mai sus, am fost ajutat de cãtre: sublt.
Angelescu Mihai; plut. major Mãrgãrit T. Radu; plut. Barbu  Gheorghe; plut. Pârjan
Ioan; serg. major  Székely Iuliu, fost jandarm popular; serg. major Bernard Brand,
fost jandarm popular.

Pentru care vã rugãm sã binevoiþi a-i cita prin ordin circular.

Comandantul Legiunii Jandarmi Trei Scaune
Maior Diaconescu Gheorghe

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.127-131)

[1] Pentru condiþiile reinstalãrii autoritãþilor româneºti în aceastã zonã, vezi Dan Baicu, Judeþul
Trei Scaune în contextul reinstaurãrii administraþiei româneºti în Ardealul de Nord. Mãrturii
Documentare, în „Angustia”, I, 1996, p.241-245.
[2] Toate aceste localitãþi se gãsesc astãzi în jud. Covasna, cu excepþia comunei Parva, din jud.
Bistriþa-Nãsãud.
[3] Conferinþa de la Potsdam, desfãºuratã între 17 iulie-2 august 1945, a reunit ºefii de stat ºi
de guvern ai Uniunii Sovietice, S.U.A. ºi Marea Britanie. Cu aceastã ocazie, s-a hotãrât – prin-
tre altele – ca desfãºurarea viitoarelor tratate de pace sã fie precedate de recunoaºterea guver-
nelor „democratice” impuse de U.R.S.S. în România ºi Bulgaria.
[4] Colonelul Miºu Dulgheru (Dulberger) era ºeful Direcþiei a III-a de cercetãri penale, activând
ºi în recent înfiinþata Brigadã Mobilã de pe lângã Direcþia Generalã a Poliþiei, care se ocupa cu
deportarea saºilor ºi ºvabilor în U.R.S.S., reprimarea grupurilor înarmate antisovietice, trierea
repatriaþilor etc.
[5] Nicolae Goldberger fusese secretarul Comitetului Regional pentru Ardealul de Nord al
Frontului Naþional Democrat, iar acum era instructor al C.C. al P.C.R. 
[6] László Tompa (1883-1964), jurnalist ºi poet, redactor ºef la „Székely Közélet” din Odorheiu
Secuiesc (1919-1943). În 1955 a fost distins cu premiul de stat pentru volumul Régebbi és újabb
versek [Poezii vechi ºi noi].
[7] Pentru acest caz, vezi ºi Cartea Albã a Securitãþii, 23 august 1944-30 august 1948, I, coord.
Mihai Pelin, Bucureºti, Serviciul Român de Informaþii, 1997, p.228-229.
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49

Inspectoratul Jandarmi Mureº Legiunea Jandarmi Odorhei
Calificat: informaþie sigurã

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 592 din 10 septembrie 1945

Informãm urmãtoarele:
În noaptea de 8 spre 9 septembrie 1945, indivizi necunoscuþi au atacat localul

Percepþiei din comuna Praid [jud. Harghita], raza acestei Legiuni, cu pietre, spãr-
gând ferestrele localului.

În ziua de 9 septembrie 1945, ºeful postului jand. Praid, cerând concurs pri-
marului comunei Praid, anume Kálmán Adalbert, întrucât este ºeful poliþiei comu-
nale ºi cunoaºte trecutul locuitorilor ºi neînþelegerile dintre locuitori ºi funcþio-
narii Percepþiei, pentru prinderea autorilor spargerii geamurilor de la Percepþie,
acesta a refuzat a da concurs jandarmilor, exprimându-se : „Pânã când legile sunt
scrise româneºte, nu dau nici un concurs; atunci când legile vor fi ungureºti ca sã
le înþeleg, voi da concurs”.

În concluzie: Pe lângã faptul cã primarul respectiv se manifestã în grai viu con-
tra administraþiei româneºti ºi are atitudine ºovinistã, se face vinovat de refuz de
serviciu datorat legalmente ºi favorizare de infractori. 

Mãsuri luate: Am luat mãsuri a i se întocmi dosar de suspect iredentist
maghiar, a i se întocmi acte pentru refuz de serviciu datorat legalmente ºi
favorizare de infractori, ºi am intervenit la prefectura judeþului Odorhei pentru a
fi suspendat din serviciul de primar.

Comandantul Legiunii Jand. Odorhei
Cãpitan Marcu Marin

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.10)

50
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 441 din 11 septembrie 1945

Suntem informaþi din comuna Unguraº [jud. Cluj] cã tinerii maghiari ctg.
1942, 1943, 1944 ºi 1945, ce au fost anunþaþi de cãtre autoritãþi în ziua de 5 ºi 6
septembrie 1945 de a se prezenta Cercului Teritorial Someº, nu s-au prezentat la
plecare decât numai 5 tineri maghiari, iar restul au refuzat a se prezenta pe motiv
cã ei nu vor face armata la români, iar unii dintre ei s-au hotãrât de a pleca la
Comandamentul Sovietic, la Dej, pentru a scoate adeverinþe pentru a fi scutiþi de
armatã.

De asemeni, printre populaþia maghiarã se vorbeºte din ce în ce mai insistent
cã jandarmeria iarãºi se va retrage din Ardeal, aceasta pentru a slãbi moralul po-
pulaþiei române. Informaþiile sunt sigure.

176



Mãsuri luate: Dat ordin postului jandarmi Unguraº de a contracara acþiunile
de lansare de zvonuri cu caracter alarmist.

Comandantul Legiunii Jandarmi Someº
Cãpitan Vasilescu Ionel

Raportat: Inspect. General al Jand., Inspect. Jandarmi Cluj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.44)

51
Inspectoratul Jandarmi Oradea
Legiunea Jandarmi Sãlaj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 2471 din 25 septembrie 1945

Suntem informaþi cã Uniunea Popularã Maghiarã din judeþul Sãlaj, pe lângã cã
a izbutit sã capteze ca membri pe toþi ºvabii din judeþ, a reuºit sã înscrie chiar
românii de naþionalitate de origine, pe care i-a determinat cu descrierea unei situ-
aþii mai bune în viitor, când Ardealul va deveni maghiar.

În general, situaþia maghiarilor a determinat sã aibã un ascendent asupra tutu-
ror celorlalte naþionalitãþi.

Informaþie probabilã. Am dat ordin sectoarelor spre verificare ºi identificare.

p. Comandantul Legiunii Jandarmi Sãlaj
Cãpitan Dinescu Marin

Comunicat: Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul Jandarmi Oradea,
Prefectura judeþului Sãlaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.204)

52
Inspectoratul Jandarmi Oradea [septembrie 1945]

SINTEZÃ INFORMATIVÃ

Asupra manifestãrilor maghiare de la instalarea jandarmeriei în judeþele de
nord, pânã în prezent.

Am onoarea a vã raporta cele arãtate mai jos pentru a scoate în evidenþã ati-
tudinea populaþiei maghiare, care încã de la începutul venirii noastre a fost ostilã,
culminând la urmã cu acþiuni dãunãtoare chiar intereselor superioare de stat. 

La vestea sosirii jandarmeriei în judeþele de nord, populaþia maghiarã a fãcut
proteste contra venirii jandarmilor români, motivând diferite defecte ale lor, numai
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ca sã nu-i aibã ca element de control. Protestul acesta absurd a trebuit sã fie respins
chiar de organizaþia Uniunii Maghiare Populare judeþene, sfãtuind sã fie în aºtep-
tare pânã îi va cunoaºte, ca sã poatã sã-i reclame. Cazul s-a petrecut în comuna
Tãºnad, judeþul Sãlaj [jud. Satu Mare].

Dupã instalarea jandarmeriei, ca reacþiune contra mãsurilor luate de jandarmi, or-
ganizaþia  Uniunii Populare Maghiare a recurs la concursul armatei sovietice pentru
a stingheri ºi compromite jandarmii care au intervenit sã cerceteze cazul de bãtaie la
un bal, întâmplat între tinerii maghiari ºi români, pentru cã ultimii au cerut sã se
cânte ºi dansuri româneºti, în comuna ªomcuta Mare [jud. Maramureº], cu populaþie
în majoritate absolutã româneascã.

Se continuã printr-o propagandã abilã, pentru a þine o stare nevralgicã printre
populaþia româneascã, cã Ardealul va fi cedat dupã încheierea pãcii Ungariei.
Aceastã propagandã permanentã ºi obiºnuitã prin zvon public se face ºi prin afiºe-
fiþuici, din care s-au gãsit în comuna Valea lui Mihai [jud. Bihor], prin care se
îndeamnã la rezistenþã contra tendinþei de românizare a maghiarilor din þarã, cu
încurajarea cã Ungaria la urmã va primi Ardealul. Aceastã propagandã s-a accen-
tuat ºi mai mult când s-a început cercetarea atrocitãþilor din 1940, încât românii
cu mare temere declarã la cercetãri, ca eventual sã nu se întoarcã lucrurile ca în
anul 1940[1].

Maghiarii, în manifestãrile lor ºovine, au mers pânã acolo cã au cerut pichetu-
lui de grãniceri sã ia tricolorul românesc jos de pe prãjina din faþa pichetului.

Ca jandarmii sã fie descurajaþi în cercetãrile ce le fac în legãturã cu atrocitãþile
comise în 1940, îi reclamã în permanenþã cã sunt prea severi, aresteazã elemente
nevinovate ºi cã nu-i apãrã îndeajuns contra românilor care-ºi manifestã indigna-
rea cã mersul acestor cercetãri se încetineºte ºi cã vinovaþii încã nu ºi-au primit
pedeapsa.

Vãzând maghiarii cã jandarmul este singurul element care le stã în cale în
realizarea acþiunii lor dãunãtoare intereselor generale, au început în ultimul timp
cu o serie întreagã de reclamaþiuni contra jandarmilor pentru intimidare. În ziua
de 7 august 1945, locotenentul Olteanu Cornel, comandantul sectorului de jan-
darmi Carei, fiind invitat sã participe la ºedinþa F.N.D.-ului local, în ºedinþã a luat
cuvântul secretarul Partidului Maghiar [U.P.M.], atacând jandarmii ºi pe prim-pre-
torul plasei, spunând cã jandarmii au început din nou sã terorizeze populaþia, sã
o înjure, sã o batã.

La precizãrile cerute s-a afirmat:
1. Plut. ªtefãnescu, ºeful postului jandarmi Cãpleni, a bãtut pe locuitorul Vaida

Vasile din comuna Ghenci [jud. Satu Mare], cu ocazia unor cercetãri. 
2. ªeful postului Moftinu Mare [jud. Satu Mare], când a fãcut cercetarea atro-

citãþilor din 1940, a comis abuzuri.
3. ªeful postului Cãpleni [jud. Satu Mare] a forþat uºa unei case în comuna

Tiþirian, cu ocazia venirii coloniºtilor români.
Cercetându-se cazurile, printr-o comisie mixtã compusã din comandantul sec-

torului, pretorul plasei, secretarul Partidului Comunist ºi al Partidului Maghiar din
plasa Carei, s-a constatat:

1. Reclamaþiunea contra plut. ªtefãnescu Ioan nu a corespuns adevãrului.
2. ªeful postului Moftinu Mare a cercetat cazul pripit, deºi la urmã a primit

confirmarea cu ordinul de cercetare dat de Tribunalul Poporului. Pentru
zelul de a cerceta cazuri întâmplate din trecut fãrã ordin prealabil, cum
aveau instrucþiuni jandarmii, am ordonat anchetarea ºefului de post vinovat.
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3. ªeful postului din Cãpleni, în comuna Tiþirian, a cartiruit la ordinul preturei,
ºi în asistenþa primarului, coloniºtii români, ºi deci nu a comis nici un abuz.

În ziua de 17 august 1945 s-a întrunit la prefectura judeþului Sãlaj ºedinþa
F.N.D.-ului judeþean, participând ºi comandantul de legiune. În ºedinþã, domnul
subprefect, care este maghiar, ºi dl. Váradi din Uniunea Popularã Maghiarã au
adus la cunoºtinþã cã sunt multe reclamaþiuni contra jandarmilor, iar la cererea
comandantului de legiune nu s-a putut preciza, spunându-se cã este numai un
avertisment.

Cu ocazia inspecþiei ce am fãcut ºi în plasa Carei, Legiunea Sãlaj, luând contact
cu Uniunea Popularã Maghiarã, am putut constata cã aceastã organizaþie este foarte
bine informatã, pentru a exploata orice greºealã ºi slãbiciune a jandarmilor, în scopul
de a apãra interesele maghiarilor, care cu greu se lasã sã intre în noua ordine de stat.

Semnalându-mi-se anumite greºeli ale jandarmilor, am cerut sã mi se înainteze
în scris toate datele ca sã trimit un ofiþer la faþa locului pentru cercetãri, iar
ajungând la reºedinþa legiunii, am putut sã verific cã o parte din cazurile semna-
late au fost cercetate la timpul [lor] sau cum s-a arãtat mai sus.

Pentru remedierea acestei stãri, în ziua de 29 august 1945 m-am deplasat la
Zalãu unde, luând contact cu organizaþia Uniunii Populare Maghiare judeþene, la
fel mi s-au adus la cunoºtinþã cazuri contra jandarmilor, ºi fiind de faþã ºi coman-
dantul legiunii a putut sã mã informeze cã aproape toate au fost cercetate ºi lichi-
date, rãmânând ca dupã comunicarea scrisã sã se cerceteze ºi restul.

Apoi, tot în interesul de mai sus, am stabilit ºi am cãzut de acord asupra urmã-
toarelor norme, în interesul liniºtirii spiritelor din acel judeþ:

– Reclamaþiunile contra jandarmilor sã fie prezentate legiunii pentru cercetare
la timp.
– Cercetãrile contra membrilor Uniunii sã se facã în asistenþa membrilor
Uniunii locale.
– Toate reclamaþiunile ce are Uniunea de fãcut sã nu mai urmeze calea spre
Comisia Aliatã de Control.
– Comunicãrile de presã în legãturã cu acþiunea jandarmeriei sã fie în prealabil
vãzute de legiune, ele dovedindu-se cã au fost fãcute exagerat.
– Cercetarea atrocitãþilor din 1940 sã se facã de cãtre elemente bine pregãtite ºi
sub directa supraveghere a comandanþilor de sectoare, iar asupra arestãrilor sã
decidã numai comandantul de legiune.
– Sã nu se mai poarte cocardele maghiare ºi nici ºepcile „Levente”, în interesul
înlãturãrii conflictului între populaþia maghiarã ºi românã pe aceastã temã[2].
– Sã se ia mãsuri la faþa locului de liniºtirea spiritelor învrãjbite în legãturã cu
cercetarea atrocitãþilor în comunele conlocuitoare de români ºi maghiari.
Am luat aceste mãsuri în speranþa cã voi ajunge la un bun rezultat, dacã per-

sonal urmãresc aceastã chestiune atât de delicatã, dând ordin ca jandarmii sã
pãstreze linia corectã de atitudine imparþialã a acþiunii de mai sus, cerând totodatã
Uniunii Maghiare sã ia mãsuri contra vinovaþilor pentru înscenãri ilegale.

În general, am plecat cu impresia cã în viitor va fi o colaborare sincerã ºi
paºnicã cu Uniunea Maghiarã încât jandarmeria îºi va putea face datoria pe deplin,
executând ordinele întocmai ºi la timp ºi în acest judeþ unde afirmaþia elementu-
lui maghiar s-a observat mai accentuat.

În loc însã sã intre lucrurile pe fãgaºul normal aºteptat, au început în ultimul
timp o serie de ieºiri din partea elementelor maghiare, în formã de agresiuni
directe contra a tot ce este românesc, ºi nepracticat pânã în prezent. Cu aceastã
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ocazie s-au putut constata porniri de urã ºi de rãzbunare pe faþã, ºi în formã bru-
talã ºi cu îndrãznealã fãrã nici o teamã.

Astfel, în ziua de 3 septembrie 1945, un grup de 30 de maghiari din comuna
Viile-Satu Mare, fãrã nici un motiv ºi numai pentru simplul fapt de rãzbunare, au
atacat în ziua mare postul de jandarmi de reºedinþã, distrugând o parte din localul
postului ºi bãtând pe jandarmul ºi guardul de serviciu ce se gãseau acolo. Agresorii
s-au împrãºtiat numai la uzul de armã al jandarmului, lãsând la faþa locului 2
grenade ºi o baionetã, iar la cercetãrile fãcute s-a dovedit singura vinã a rebelilor,
dintre care capii conducãtori au fost deferiþi Curþii Marþiale.

Un grup de manifestanþi maghiari, pe strãzile oraºului Carei, au cerut înlocui-
rea primarului ºi ºefului poliþiei locale, care sunt români.

În ziua de 4 septembrie 1945, tinerii maghiari aduºi pentru recrutare la Carei,
atât din comunele din jur, cât ºi din localitate, au manifestat pe stradã cu tricolorul
maghiar contra M.S. Regelui, contra armatei române, ºi ducându-se în faþa
Comandamentului sovietic au cerut înrolarea lor în armata sovieticã.

În ziua de 5 septembrie 1945, un grup de tineri români veniþi la recrutare în
Oradea, dupã ce au avut o ciocnire într-o cârciumã de la periferie cu elemente
maghiare, au fost aºteptaþi în piaþa mare a oraºului de poliþia localã, compusã din
elemente maghiare, la care s-au asociat ºi elemente maghiare de pe o stradã, orga-
nizând o adevãratã vânãtoare pe strãzile oraºului. Îndrãzneala a mers pânã acolo
cã în scopul de mai sus au intrat ºi în curtea localului unde Comisia þinea
recrutarea. În vãzul lumii, tinerii români au fost crunt bãtuþi. S-au luat mãsuri de
cercetare.

Toate aceste manifestãri ostile ºi de dezordine petrecându-se în perioada actu-
alã, însemnatã ºi hotãrâtoare pentru þarã în preajma încheierii pãcii, par prea bãtã-
toare la ochi. Drept urmare, în ziua de 6 septembrie 1945, am luat contact cu
Uniunea Popularã Maghiarã din Oradea, cãrora, semnalându-le cele petrecute în
ultimele zile, am obþinut promisiunea  pãstrãrii perfectei ordini. Cu aceastã ocazie
ºi aici mi s-au semnalat cazuri contra purtãrii jandarmilor, cerându-le sã-mi fie
comunicate cu datele necesare pentru urgente cercetãri.

Am þinut sã relevez aceastã atitudine a populaþiei maghiare, mai ales în legã-
turã cu ultimele cazuri ºi evenimente, ca pe de o parte sã fie cunoscute de autori-
tatea hotãrâtoare, iar pe de altã parte, pe lângã strãduinþele ce le-am depus
personal pentru calmare, sã se intervinã ºi de organele superioare pentru liniºtire
în situaþia momentanã în care ne gãsim.

Inspector Jandarmi Oradea ªeful Serviciului Poliþie 
Colonel I. Braia Lt. colonel P. Stãnescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 20/1945, f.410-413)

[1] Este vorba de cercetarea acþiunilor rebele ºi a asasinatelor comise imediat dupã 1 septem-
brie 1940 de organizaþii paramilitare maghiare, ce au premers sosirii armatei statului ungar. Cu
acest prilej au fost trecute prin teroare localitãþi precum Trãsnea (jud. Sãlaj), Mureºenii de
Câmpie (jud. Cluj) º.a. Asupra acestor evenimente, vezi: Petre Þurlea, Ip ºi Trãznea. Atrocitãþi
maghiare ºi acþiune diplomaticã, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 1996.
[2] Prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 61.165/1946 se va interzice cu desãvârºire
ca elevii sã poarte ºepcile „Bocskay” ºi „Levente” atât în ºcoalã, cât ºi în viaþa particularã.
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[septembrie 1945]

NOTÃ

Tinerii unguri din regiunea judeþelor Trei Scaune, Ciuc ºi Odorhei, în majori-
tate au refuzat sã se prezinte în faþa comisiilor de recrutare, care au funcþionat în
cursul lunii august, curent. Aceasta se datoreºte faptului cã elementele reacþiona-
re instigã tinerii maghiari de a nu se supune obligaþiunilor serviciului militar.

În ziua de 1 august crt., tinerii unguri din comunele Ariuºd ºi Araci, jud. Trei
Scaune [jud. Covasna], ajungând în oraºul Sf. Gheorghe, înainte de a se prezenta
la recrutare au manifestat în faþa Prefecturii judeþului, strigând cã ei nu vor satis-
face niciodatã serviciul militar la români. În aceeaºi zi s-au prezentat în audienþã
la domnul prefect al judeþului ºase tineri maghiari care s-au exprimat cã ei nu vor
sã facã armata la români ºi sunt gata oricând a satisface aceastã obligaþiune faþã de
statul maghiar.

La sediul Partidului Comunist din comuna Ilieni-Trei Scaune [jud. Covasna], în
seara zilei de 8/9 august crt., s-a þinut o adunare a tineretului maghiar, la care ºeful
organizaþiei, anume Peter Alexandru, a fãcut apelul tinerilor ºi i-a îndemnat sã nu
se prezinte a doua zi la comisiunile de recrutare unde erau chemaþi.

În ziua de 25 august a.c., numitul Kibédy Albert din comuna Chedia Micã, jud.
Odorhei [jud. Harghita], a fost surprins de jandarmi în timp ce fãcea propagandã
printre tinerii unguri din plasa I.G. Duca-Odorhei, îndemnându-i sã nu se ducã la
recrutare, spunându-le cã prezentarea în faþa comisiilor este voluntarã ºi nu con-
stituie o obligaþiune, ce ar atrage sancþiuni, în cazul cã nu ar fi satisfãcutã. Acesta,
cu actele dresate, a fost deferit justiþiei.

Se redã mai jos rezumatul recrutãrii tinerilor unguri, obþinut de unele dintre
comisiile ce au funcþionat în raza celor trei judeþe, menþionate mai sus.

Din totalul de 563 tineri din plasa Praid-Odorhei s-au prezentat în faþa comi-
siunii numai 118, iar restul de 445 au fost recrutaþi în lipsã.

În plasa I.G. Duca, din cuprinsul aceluiaºi judeþ, s-au prezentat la recrutare
numai 688 tineri din 1900, câþi erau înscriºi în controale. Pe teritoriul judeþului
Ciuc, la 1 august a.c., au fost chemaþi la recrutare 207 tineri maghiari din comu-
nele Imper, Plãineºti, Lãzarea, Amãrãºti, Caºinu, Ciucani, Lãzãreºti, Remetea,
Ditrãu, Ciucani ºi Toniþa. Dintre aceºtia nu s-a prezentat de bunã voie nici unul la
comisia de recrutare.

Din cauza neprezentãrii la timp a tinerilor maghiari la Cercurile Teritoriale,
pentru satisfacerea obligaþiunilor militare, românii încorporaþi de bunãvoie nu pot
fi schimbaþi din lipsã de efective.

S-au luat mãsuri pentru ca cine e maghiar, care refuzã recrutarea, sã fie adus
cu forþa în faþa comisiilor de recrutare. Se întâmplã totuºi greutãþi, deoarece popu-
laþia maghiarã ºi îndeosebi funcþionarii administrativi locali, din rândurile aces-
tora, sunt refractari executãrii ordinelor.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 25/1945, f.47)
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Nr. 5/31 octombrie 1945

Evenimentele de duminicã, 5 august 1945

I. Din depoziþiile diferiþilor martori oculari, reiese limpede cã cele întâmplate
duminicã, în 5 august 1945, au fost dinainte pregãtite în cele mai mici amãnunte
de ungurii din P.C., Uniunea Popularã Maghiarã ºi în înþelegere cu Timofi,
chestorul poliþiei Cluj.

II. Unele antecedente: Un membru al P.C., român de origine, declarã cã în
urmã cu sãptãmâni de zile s-a pregãtit terenul pentru a provoca scandal de stradã,
dezordini ºi chiar vãrsãri de sânge, pentru a justifica menþinerea Clujului ºi a
Transilvaniei de Nord sub ocupaþie ruseascã. S-au ºi plâns Moscovei, debitând
informaþii false ºi au cerut pentru Cluj 2 regimente de cazaci, care – se spune – sã
menþinã ordinea ºi „siguranþa”, care vor sta în Cluj pânã dupã efectuarea
alegerilor parlamentare. Unii din partizani mergeau chiar mai departe ºi difuzau
ºtirea cã au cerut menþinerea ºi înãsprirea unei ocupaþiuni militare pânã la decla-
rarea independenþei Transilvaniei de Nord – visul de totdeauna al ungurilor tran-
silvãneni – ºi anexarea ei în uniunea republicilor libere democrate dunãrene.

În consfãtuirea ce au þinut autoritãþile civile ºi militare din Cluj, în vederea
organizãrii serbãrilor de intrare a armatei române în Cluj, generalul Stãnescu a
cerut chestorului Timofi sã nu scoatã nici garda „Dermatei” ºi nici Poliþia
Popularã, cãci numai va da ocaziune la incidente, ca acelea din 2 august 1945.
D-sa a asigurat asistenþa cã soldaþii sunt suficienþi ºi capabili sã menþinã ordinea.

III. Duminicã 5 august 1945. Generalul Stãnescu ar fi dat ordin ca garda ºi
poliþia popularã sã stea acasã, deoarece ordinea la festivalul de primire a armatei
ce soseºte azi, duminicã seara – Divizia de cavalerie –, va fi menþinutã numai de
armatã. Garda n-a mai apãrut, serbarea care a început la ora 6 s-a consumat, iar
la ora 8 ºi jumãtate publicul s-a împrãºtiat în pace.

Soldaþii care au fãcut de gardã, s-au adunat în 2 plutoane ºi au plecat în
cazarma Sft. Gheorghe, pe traseul str. Regina Maria, prin faþa Teatrului Naþional
ºi spre cazarmã. Pe acelaºi drum au trecut ºi þãranii din Dezmir, care au asistat
în corpore ºi cu drapel la primire. Ei s-au oprit în faþa teatrului ºi au încins hora,
la care au asistat cetãþeni ºi soldaþi neînarmaþi, care se gãseau în trecere prin
apropiere. Lumea româneascã dimprejur comenta fericitã reuºita serbãrii ºi
evenimentul ºi mai fericit de a nu se fi întâmplat nici un incident.

Deodatã a apãrut un grup de muncitori ºi muncitoare de la „Dermata”, toþi
unguri, unii din ei purtând banderolã roºie la mânã. Ei treceau precedaþi de
drapele roºii ºi tricolor. Ei strigau diferite lozinci comuniste, printre care ºi aceea:
„Jos Armata, Jos Regele!” Þãranii din Dezmir au întrerupt hora ºi au cerut
socotealã muncitorilor. Aceºtia au început sã fie agresivi. S-a încins o busculadã
tumultuoasã. Plutoanele de soldaþi de pazã, care erau în drum spre cazarmã, s-au
reîntors, s-au amestecat prin mulþime ºi au curmat incidentul, fãrã sã se
foloseascã de forþa brutã.

În timp ce soldaþii de pazã au sosit ºi liniºteau mulþimea, un individ, din
colþul catedralei dinspre Episcopia ortodoxã, a fluierat de trei ori înspre poliþie.
De aici au apãrut în grupuri ºi înarmaþi mai mulþi gardiºti dermatiºti, unguri,
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care erau camuflaþi în curtea poliþiei din dosul catedralei. Un agent de al Gãrzii
Populare de la „Dermata” a întrebat pe un individ ce tocmai a sosit înarmat: „Câþi
sunteþi?” „Am sosit una sutã – rãspunde – ºi imediat mai vin douã sute”. Aceastã
conversaþie au auzit-o câþiva trecãtori care se grãbeau sã pãrãseascã terenul. În
acelaºi timp, muncitorii ºi muncitoarele, în grup, s-au retras spre catedralã, iar
garda civilã a dermatiºtilor a trecut ºi s-a interpus între ei ºi grupul românilor
care se împrãºtiau, tocmai în colþul Palatului „Albina”, colþ cu str. Regina Maria –
Piaþa Malinovsky[1].

În acel moment, muncitorii manifestanþi ºi provocatori au ajuns în afarã de
orice pericol. Garda „Dermatei” însã, cei 100, rãsleþiþi spre Teatrul Naþional ºi str.
Regina Maria, au început sã tragã. Au cãutat dinadins numai uniforme militare,
aºa se explicã de ce morþii ºi mulþimea de rãniþi au cãzut din rândurile armatei,
dar nu dintre cei înarmaþi, care erau de cealaltã parte a Teatrului, colþ cu Calea
Dorobanþilor, ci dintre soldaþii neînarmaþi, care se gãseau incidental în trecere,
sau cu publicul românesc care se întorcea de la serbare. Victimele cele mai multe
au cãzut în jurul catedralei, deci la cca. 80-100 m distanþã de locul unde se gãsea
armata românã, cele 2 plutoane înarmate, ºi care se pusese în linie de tragere.
Raza de activitate a armatei române a rãmas limitatã la terenul dintre Palatul
„Albinei”, Teatrul Naþional ºi intrarea în Calea Dorobanþilor. Dermatiºtii înarmaþi
operau însã nestingheriþi la distanþa descrisã mai sus în jurul Catedralei ort. rom.
Soldaþii români înarmaþi nu au trecut deloc limita trotuarului din faþa Teatrului
spre monumentul eroilor ruºi.

În timp ce soldaþii români din poziþiile avute trãgeau înspre agresorii ºi asa-
sinii paºnicilor trecãtori ºi ai soldaþilor români neînarmaþi, muncitorii ºi munci-
toarele de la „Dermata”, care au provocat, s-au amestecat prin mulþime pentru a
nu fi încercuiþi ºi luaþi prizonieri. În cursul lichidãrii incidentului, douã grupe
de muncitori ºi muncitoare au fugit ºi s-au ascuns sub poarta caselor din Piaþa
Malinovsky nr. 2 ºi 3. Cei de sub nr. 3 au luat la bãtaie pe d-na insp. ºcolar dr.
Cãlugãru ºi pe servitoarea acesteia, apoi cu forþa le-au arestat ºi dus la poliþie, de
unde au fost eliberate de soldaþii români.

Dupã sãvârºirea crimelor, armata popularã asasinã de la „Dermata” a dis-
pãrut împreunã cu armamentul, mitraliere, puºti automate etc, având ca scut
Catedrala ort. rom.

Soldaþii de gardã ºi cei ce erau incidental de faþã, precum ºi publicul perplex
– totul s-a petrecut în mai puþin de 5 minute – au dat ajutor rãniþilor ºi au trans-
portat morþii. Era întuneric, luminau numai lãmpile electrice.

Aºa s-a sfârºit ziua de 5 august, prima zi de primire a armatei române în Cluj.
IV. Scene din asaltul dat de Garda civilã a „Dermatei”:
1. Profesorul X declarã: „Eram în grupul celor ce se reîntorceau din urmã

de la serbare, mergeam spre casã. Trecusem câþiva paºi de str. Baba
Novac ºi þineam spre Teatrul Naþional. Auzim tumultul zgomotelor.
Deodatã apare în mijlocul strãzii Regina Maria, colþ cu Palatul „Albinei”,
un individ civil, cu o ºapcã ca de ºofer, se pleacã, îndreaptã arma spre
un soldat care era neînarmat ºi cautã sã fugã spre str. Baba Novac, partea
înspre Camera de Comerþ. Civilul trage, soldatul se prãbuºeºte. Lumea
fuge þipând. Civilul se retrage trãgând. O femeie de lângã mine: «A venit
ºi acesta de pe front sã moarã aici de mâna unui ungur»”.

2. Preotul Y declarã cã el, cam pe la ora 7 dupã masã, trecând prin parcul
dintre Catedralã ºi Teatrul Naþional, a vãzut mai multe mitraliere camu-

183



flate sub boschetele din jurul monumentului rusesc. El a depus în acest
sens o declaraþie la C[omenduirea] Pieþii Cluj. Declaraþia a fost transmisã
la comisia de cercetare de la Prefectura Poliþiei. Procurorul militar a dis-
pus ca altã zi preotul sã fie citat ºi adus sã facã declaraþie în faþa Comisiei.
Nu a mai putut fi adus pentru cã, încã noaptea, a fost arestat de poliþia
din Cluj la el acasã în sat, adus la Cluj ºi acum e bãtut zilnic în mod
îngrozitor sub învinuirea cã ar fi omorât niºte unguri. 

3. Profesorul Z. a vãzut înainte de venirea publicului de la paradã mai mulþi
dermatiºti înarmaþi ascunºi sub boschetele din jurul monumentului ru-
sesc ºi în jurul Teatrului Naþional.

4. Una dintre mitraliere a fost instalatã tocmai pe scãrile monumentului
rusesc din faþa Catedralei, de unde a tras spre mulþime ºi spre soldaþi.

5. D-na preoteasã Q. a vãzut în cursul incidentelor cum, trecând pe lângã
un grup de unguri manifestanþi, un ofiþer rus, de care se izbise purtãtorul
drapelului, a înjurat ºi a scuipat. Ungurii au sãrit la el, l-au lovit, trântit
la pãmânt. Ofiþerul rus s-a sculat ºi a luat-o la fugã înspre armata românã.
Purtãtorul de drapel dermatist, urmat de civili înarmaþi, dupã el. Un civil
înarmat a tras înspre el mai multe focuri, atunci a nimerit drapelul roºu,
el, ungurul, de care se folosesc în acuzele lor dermatiºtii asasini. Ofiþerul
rus a scãpat de unguri datoritã faptului cã i-au sãrit în ajutor soldaþii
români, care l-au luat de partea lor.

6. Cãlugãrul M. a vãzut cum un civil cu arma a împuºcat pe ofiþerul român,
care apoi a murit. Scena s-a petrecut în colþul Catedralei înspre reºedinþa
Episcopiei ort. rom.

7. În colþul opus, deci în spatele Catedralei, un alt gardist popular de la
„Dermata” a lovit în cap pe un soldat român neînarmat, care trecea inci-
dental pe acolo ºi habar nu avea de ce se întâmplã de cealaltã parte a Ca-
tedralei. Soldatul s-a prãbuºit într-un lac de sânge.

8. Un civil ungur a tras din fereastra Teatrului Naþional, din etaj, drept în
soldaþii români. Scena a fost vãzutã de unul din personalul Operei
Române. El, se afirmã, ar fi arestat.

9. D-na M., soþia unui om de serviciu, spune cã a asistat la urmãtoarea
scenã: O femeie, din etajul edificiului colþ cu Regina Maria, a tras prin
fereastrã câteva focuri de armã spre armata românã. Un glonte a izbit în
apropierea ei, lângã o femeie însãrcinatã. Aceasta a cãzut jos leºinatã.
Se spune cã ºi azi se aflã în clinicã. La spectacol a asistat ºi o prietenã
a ei.

10. Sergentul ucis, Cãciularu Teodor – amintit la pct. 1 – l-au vãzut mai mulþi
români, era pe trotuar, între ei, fãrã armã, ca trecãtor. A fost înconjurat de
un grup din garda civilã a „Dermatei”, ca sã fie arestat. El s-a smucit, a
scãpat ºi a traversat în fugã sã disparã, când a fost împuºcat de unul din
gardiºti de pe la spate.

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 7/1943-1947,
f.15-17)

[1] De la numele generalului sovietic, preºedinte al Comisiei Aliate de Control din România.
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A román kommunista párt álláspontja Erdély kérdésében

A román kommunista párt központi vezetõ bizottsága leszögezte a párt
álláspontját Erdély kérdésében.

A lapokban vezetõ helyen megjelent és a rádióban többször beolvasott párt-
nyilatkozat többek között a következõket tartalmazza:

December elseje, Erdélynek Romániához való csatolásának évfordulója ma
különös fontossággal bír. Nemzetiségre való tekintet nélkül az egész nép ma úgy
ünnepli meg ezt a napot, mint a galád imperialista-fasiszta bécsi döntés érvényte-
lenítésének napját, amikor is Erdély teljes egészében visszatért a demokrata
Romániához.

A román nép december elsején háláját és elismerését fejezi ki a Szovjetunió és
a Vörös Hadsereg iránt, azokért az áldozatokért, amelyeket a hitlerista-horthysta-
szálasista elnyomókkal szemben Erdély felszabadítása és visszacsatolása
érdekében hozott, és megköszöni a román hadsereg áldozatkészségét is, amellyel
segített Erdélyt visszacsatolni az anyaországhoz.

A román kommunista párt kötelességének tarja az egész népnek eszébe juttatni
azokat az okokat, amelyek elõidézték azt a bécsi döntést, amely Erdélyt kettõbe szakí-
totta, de ugyanakkor rá kell mutasson arra a bel- és külveszélyre is, amelyet azoknak
a reakciós erõknek akciója rejt magában, amelyek a magyar és a román nép kárára
valamilyen formában újból életre akarják hívni a galád bécsi döntést. Az 1918-ban
Gyulafehérváron hozott demokratikus határozatokat és vállalt kötelezettségeket az ún.
„történelmi pártok” lábbal tiporták, és Erdélyt mint gyarmatot kezelték. A román reak-
ció a magyar reakcióval karöltve nyomta el és zsákmányolta ki nemzetiségre való te-
kintet nélkül Erdély egész lakosságát. Mind a két reakció sovén-revizionista és
nacionalista politikát folytatott, aláaknázva a nemzet egységét és gyöngítve a nép
ellenálló erejét azzal a külveszéllyel szemben, amely a német fasizmus képében je-
lentkezett, s kinyújtotta karmait mind a magyar, mind a román nép felé.

A román reakció által ûzött imperialista és elnyomó nemzeti politika a magyar
népi tömegeket a Horthy-féle revizionizmus karjaiba kergette. Maniu és Brãtianu
szoros kapcsolatot tartanak fenn a magyar reakciós körökkel, alkudoznak Erdély
felett azzal a céllal, hogy Erdélyt ugródeszkának használhassák fel a fiatal román
és magyar demokrácia ellen indított küzdelmükben.

A birtokaikat elvesztett magyar nagybirtokosok ügynökei, valamint Maniu és
Brãtianu hívei és a külföldi reakció szolgálatában álló elemek azt a hírt terjesztik,
hogy Amerika és Anglia ellenzi Erdélynek Romániához történt csatolását, hogy
újból olyan korridort állítsanak fel, amely Erdélyt megint kettõbe szeli, és hogy
néhány erdélyi megyét vissza fognak adni Magyarországnak. Szatmár és Bihar
megyében Maniu hívei azt az utasítást adták a földmûveseknek, hogy ne vessék be
földjeiket, mert ezek a megyék Magyarország tulajdonába fognak átmenni. Maniu
és Brãtianu szövetkezett az erdélyi és a magyarországi reakciósokkal, hogy
Erdélybõl megint háborús tûzfészket csinálhassanak. 

A román kommunista párt december elseje alkalmából tiltakozik az imperi-
alista reakciósok mesterkedései ellen, harcra szólítja fel az egész népet azok
ellen a törekvések ellen, amelyeknek a célja a bécsi döntést még csak részben is
fenntartani.
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A román kommunista párt véleménye szerint tartós béke a Duna-medencében
csak akkor jöhet létre, ha a hitlerista módszerek legapróbb maradványai is eltûn-
nek, tehát ha a bécsi döntést is teljes egészében hatálytalanítják.

A román kommunista párt úgy véli, hogy a Magyarország és Románia között
mindig széthúzásra okot adó Erdély kérdése nem határkiigazítások által oldható
meg, hanem mindkét ország demokratizmusának megerõsödése, Erdély magyarsá-
ga nemzeti, kulturális és gazdasági jogainak tiszteletben tartása és a két nép közöt-
ti minden irányban megnyilvánuló együttmûködés által. Csak így kerülhetõ el,
hogy a két nép ne vérezzen többé idegen érdekek szolgálatában, hanem békében
éljen, és egymást kölcsönösen támogatva fejlõdjön.

Bukarest, 1945. november 29.

[TRADUCERE]

Poziþia Partidului Comunist Român în privinþa chestiunii Ardealului

Comitetul central de conducere al Partidului Comunist Român a decis asupra
poziþiei partidului în chestiunea Ardealului.

Declaraþia partidului, care a fost publicatã pe primele pagini ale ziarelor ºi
cititã de repetate ori la radio, cuprinde printre altele urmãtoarele:

Data de 1 decembrie, datã la care aniversãm alipirea Ardealului la România,
este un eveniment deosebit de important acum. Fãrã deosebire de naþionalitate,
astãzi tot poporul sãrbãtoreºte aceastã zi ca ziua care anuleazã dictatul josnic
imperialisto-fascist de la Viena, ziua când Ardealul în întregimea sa s-a reîntors la
România democraticã.

La 1 decembrie poporul român îºi exprimã recunoºtinþa ºi stima faþã de
Uniunea Sovieticã ºi Armata Roºie, pentru sacrificiile pe care le-a adus în lupta
împotriva oropsitorilor hitleristo-horthysto-szálasiºti[1], pentru eliberarea
Ardealului ºi realipirii sale, ºi mulþumeºte armatei române pentru abnegaþia cu
care a luptat pentru a contribui la realipirea Ardealului la þara-mamã.

Partidul Comunist Român gãseºte cã este de datoria sa sã reaminteascã întregu-
lui popor cauzele care au condus la Dictatul de la Viena ºi ca urmare la împãrþirea
în douã a Ardealului, dar totodatã doreºte sã atragã atenþia asupra pericolului
intern ºi extern reprezentat de acþiunile puterilor reacþionare, care într-o formã sau
alta doresc sã reînvie josnicul Dictat de la Viena. Deciziile democratice ºi angaja-
mentele asumate în 1918 la Alba Iulia, aºa-numitele „partide istorice” le-au cãlcat
în picioare ºi au tratat Ardealul ca pe o colonie. Reacþionarii unguri, umãr la umãr
cu reacþionarii români, au asuprit ºi exploatat toatã populaþia Ardealului, fãrã
deosebire de naþionalitate. Ambii reacþionari au condus o politicã ºovinistã-
revizionistã ºi naþionalistã, subminând unitatea naþionalã ºi slãbind rezistenþa
poporului împotriva acelui pericol extern pe care l-a reprezentat fascismul ger-
man, întinzându-ºi ghearele atât spre poporul maghiar, cât ºi spre cel român. 

Reacþionarii români, prin politica imperialistã ºi de asuprire, au împins mase-
le populare maghiare spre revizionismul horthyst. Maniu ºi [Dinu I.C.] Brãtianu
menþin legãturi strânse cu cercurile reacþionare maghiare, negociazã soarta
Ardealului cu scopul de a se folosi de el ca de o trambulinã în lupta lor împotriva
tinerelor democraþii românã ºi maghiarã. 
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Agenþii marilor moºieri unguri care ºi-au pierdut pãmânturile, împreunã cu
acoliþii lui Brãtianu ºi Maniu ºi elementele care slujesc reacþionarii strãini rãspân-
desc vestea cã Statele Unite ºi Anglia se împotrivesc alipirii Ardealului la
România, cã vor instala din nou un coridor care va despica Ardealul în douã, câte-
va judeþe transilvãnene urmând sã fie cedate Ungariei. În judeþele Satu Mare ºi
Bihor, oamenii lui Maniu au ordonat þãranilor agricultori sã nu îºi însãmânþeze
pãmânturile, pentru cã aceste judeþe ar urma sã fie trecute la Ungaria. Maniu ºi
Brãtianu s-au asociat cu reacþionarii din Transilvania ºi Ungaria ca sã transforme
Ardealul din nou într-un focar de rãzboi.

Partidul Comunist Român, cu ocazia zilei de 1 decembrie, protesteazã împotri-
va uneltirilor reacþionarilor imperialiºti, chemând la luptã întregul popor împotri-
va acestor încercãri care vizeazã menþinerea Dictatului de la Viena, chiar ºi parþial.

În opinia Partidului Comunist Român, o pace statornicã în bazinul dunãrean
este posibilã doar dacã ºi cele mai mãrunte rãmãºiþe ale metodelor hitleriste dis-
par, adicã dacã Dictatul de la Viena este abolit în întregime. 

Partidul Comunist Român crede cã problema Ardealului, care este cauza unor
disensiuni între Ungaria ºi România, nu poate fi rezolvatã prin retrasarea
graniþelor, ci mai degrabã prin procesul de întãrire a democraþiei, respectarea drep-
turilor naþionale, culturale ºi economice ale maghiarilor din Ardeal ºi cooperarea
în toate domeniile între cele douã popoare. Doar astfel se poate evita vãrsarea de
sânge a celor douã popoare în slujba unor interese strãine. Doar astfel se poate
instala pacea ºi sprijinul reciproc între cele douã popoare. 

Bucureºti, 29 noiembrie 1945

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-k-Rom-27/a-
sz.n.-1945, f.71-73)

[1] Ultimul cuvânt provine de la numele lui Ferenc Szálasi, liderul partidului de orientare fas-
cistã „Crucile cu sãgeþi”, proclamat Regent al Ungariei în octombrie 1944.
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[1945. november]

JELENTÉS

Tordaszentlászló. 1945. november 1-jén a titkárral és több vezetõségi taggal
való beszélgetés után részt vettem a marhabeszolgáltatással kapcsolatos ülésen. Az
ott felmerült panaszokból megállapítottam, hogy a beszolgáltatásoknál visszaélés
történt az átvevõk részérõl. Pl. a tenyészállatokat vágóállatként vették át, õk azon-
ban tenyészállatként adták tovább. Az ügy felülvizsgálását kérték. A gyûlésen fel-
vetettem a földmunkások szakszervezetének megalakítását, melyet nagy örömmel
fogadtak, s ígéretet tettek, hogy amint a szervezkedés megindul, az egész község
lakossága részt vesz benne. Kiszállásomat nagy megelégedéssel vették, és kérték,
hogy legalább 2 napot töltsek közöttük. Így 2-án, 3-án, 4-én ott idõztem, és több
kérdésben felvilágosításokat adtam. Állandóan az emberek között jártam.
Megállapítottam, hogy az elmúlt vasárnap kint járó falucsoport rossz beállítása
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végett a Népi Szövetség és a pap között szakadás történt, melynek következtében a
pap kilépett az M.N.SZ. sorából. A pappal való beszélgetés során rámutattam arra,
hogy akik kint voltak, nincsenek feljogosítva, hogy az M.N.SZ. nevében beszél-
jenek, még ha tagjai is az M.N.SZ.-nek. Ezt a pap tudomásul vette. 4-én, vasárnap,
a Szakszervezettõl újra kint volt egy Vágner nevû egyén, aki újabb kavarodást
csinált, részben a gyûlés elõtti beszélgetésével, részben pedig a gyûlésen elhang-
zott elõadásával. S habár elég jóakarattal akarta elõadni szavait, magyarázat hiánya
miatt félreértették az emberek, annyira, hogy késõbb én és Gebefügi Márton, bár
igyekeztünk kijavítani, nem teljesen sikerült, mert a köztudatba felszívódott. A
szervezeti élet gyenge, az elnök nem dolgozik, rábízza a titkárra. A titkár pedig
nagyon le van kötve az üzlettel, és így õ sem dolgozik. Az õszi vetést részben befe-
jezték, illetve ami magjuk volt, amit még be tudtak szerezni, azt elvetették. Sajnos,
többen vannak, akik vetõmag hiányában nem tudtak egyáltalán vetni. A tavaszi
munkálatok elõkészítése során sok helyen szántottak, az iskolát, mely a háború
következtében szét volt lõve, megjavították. Most kezdték meg a községháza
javítását. Az emberek elégedetlenek, hogy a beszolgáltatásra szánt búzából nem
tudták visszatartani a vetõmagszükségletet. A szervezeti élet felújítása végett szük-
séges a vezetõség újraválasztása, rövid idõn belül. Csányinak, a jelenlegi titkárnak,
más beosztást kell adni, ahol õ is ki tudja venni részét a szervezeti életbõl. A
csendõrséggel meg vannak elégedve. Gyakoribb kiszállást kérnek.

Magyarfenes. November 5-én felkerestem több népi szövetségi tagot, úgyszin-
tén az elnököt, s az ezzel való beszélgetés során megállapítottam, hogy a szervezeti
élet mindig szebben kezd kialakulni. Ezt bizonyítja az is, hogy az október 21-én
rendezett kultúrelõadásnak, melynek jövedelme – 113.680 lej – és más gyûjtés igen
szép eredményt hozott. Ebbõl 100.000 lejt Gazda János helybeli hadirokkant, aki a
mostani háború áldozata, felsegélyezésére ajándékoztak. Ezenkívül 40.000 lejt
ajándékoztak a szegény gyemekek tankönyvellátására. A helybeli állami tanítók
megsegítésére gyûjtést rendeztek, melynek során több mint 400.000 lej értékû
élelmiszer gyûlt össze. Az iskolát négy tanerõvel nyitották meg. A vetõmag
kérdését a mi utasításaink szerint hajtották végre, nagyon szép eredménnyel. Ez
bizonyítja a szervezeti élet szükségességét, mivel az elnök részt vett a körzetvezetõi
értekezleten, ahogy hazaérkezett, a hallottak alapján azonnal munkához fogott, így
a vetõmag kérdését, amit másutt nem sikerült elintézni, 100%-osan végrehajtották.
Ennek folytán az õszi vetés legnagyobbrészt be van fejezve. Pap Ilona még most is
csinál egy-egy kis zavart, minket azonban kérnek, ne hallgassunk reá, mert ezeket
az ügyeket helybelileg elintézik. A bíró és az M.N.SZ. elnöke megértik egymást, és
elég jól mûködnek együtt. Az újjászervezett vezetõség 11 hónapos mûködése eddig
szép eredményeket mutathat ki, s elõreláthatólag a további munkája is eredményes
lesz. Rendszeres gyûléseket kezdenek tartani, tehát a szervezeti élet is kezd kibon-
takozni. Szövetkezetük mûködik, de kevés az áru.

JELENTÉS – Laczi Márton és Horváth Ilona

Györgyfalva. 1945. november hó 8. 829 tagunk van, melybõl 400 tag részben
augusztusig nem fizetett tagsági díjat, a szervezet azonban október 1-ig elszámolt a
%-kal. A tagbeszedést most nagyobb erõvel fogják beindítani. Este részt vettünk az
ifjúsági gyûlésen, ahol Laczi Márton általános vonalon ismertette az ifjúság köte-
lességét az új társadalomban, azután Horváth Ilona a fasiszta rombolásokra tért ki,
mely még ma is mûködik, melynek letörésére hívta fel figyelmünket. Azonkívül a
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választásokra tért ki, mellyel kapcsolatban különösen a nõk figyelmét hívta fel,
hogy annak idején teljesen vegyék ki részüket a választásokból. A vezetõségi
tagokkal való beszélgetés során megállapítottuk, hogy a faluban az egyetértés a
románokkal is elég jó (igaz, hogy csak 200 román lélek van, s 2000 magyar), a
szomszéd falusiakkal súrlódások vannak, melyek tettlegességre is vezettek, de a
györgyfalviak sem maradtak adósok. Az M.N.SZ. vezetõsége elég gyenge, az igaz-
gató be van ugyan kapcsolódva a munkába, de miután családját elveszítette, így
erõsítésre szorul õ is, melyet valószínûleg meg fog kapni a most odahelyezett
lelkészben. A faluban végzett munkát fõleg Orosz Lajosnak lehet tulajdonítani.A
kultúrház befejezéséhez szükséges költségek fedezésére a beindított györgyfalvi
lakodalom mellett, a helyi tanítók vezetésével, egy külön gárda színi elõadást
készít elõ. A tanítóságot élelemmel, tûzifával ellátják a község lakosai, és így ellen-
súlyozzák a fizetéshiányt. A tanítás pillanatnyilag szünetel, fahiány miatt, melyet
azonban a katonaság részére elvállalt faszállítások folytán rendezni tudnak. A
szegények részére adakozásban részt vesznek, igen nagy a községben a lábbeli-
hiány, különösen az iskolások között. A beszolgáltatások ellen panasz van, marha,
disznó, juh, széna, búza, zab, árpa, krumpli és zsír mellett még majorságot,
veteményt és hagymát is követelnek a beszolgáltatásnál.

Valkó. 1945. november 11. Az egyetértés teljes a két nép között, csak az iskolá-
val nem tudnak megegyezni. A román igazgató azt mondja, hogy nem kapott ren-
deletet a megosztással kapcsolatban. 3-án a református egyház rendezésével bált
tartottak, ahol románok s magyarok, sõt még szomszéd falusiak is részt vettek, és
a legnagyobb egyetértésben folyt le. A Kommunista Párttal szemben bizalmat-
lanok, a magyarság között egymás közt van ellentét. Panaszolják, hogy a
Kolozsvárra beindított élelmiszert egy bánffyhunyadi zsidó elszedi tõlük.

Bánffyhunyad. 1945. november 11. Az iskolakérdés még mindig nincs ren-
dezve, a bizottságot várják. 50 román gyerekre 6 tanító van. A polgáriból a ma-
gyarokat teljesen kiszorították. A polgármester a monostori állampolgársági
ügyben még mindig törvénytelen úton jár el, most személyenként 2500 lejt követel,
hogy az állampolgársági listára felvegye. Nagy megelégedésre szolgál, hogy a far-
nasi papot, a volt polgári iskolaigazgatót, felmentették állásából. Az ifjúság körében
a kultúrmunka szépen halad, az M.N.SZ. nõcsoportja továbbra is gyûjtéseket ren-
dez a hazatérõ foglyok részére, állomásinspekciót tart, és 7 beteg foglyot ápol a
helyi kórházban, közülük egy bácskai meghalt, és az M.N.SZ. temette el.

Magyarfodorháza. Behozott jelentés, Dorogi Farkas és Szabó Miklós által. A
vetést 100%-ban elvégezték, 300 kat. holdon búzát vetettek. Beszolgáltatás nem
volt még eddig, mert nem volt mibõl. A csendõrségre panasz van. A tavasszal bea-
dott állatoknak az árát a magyarok részére még nem fizették ki, az akkori jegyzõ
Mester János volt. A román-magyar viszony aránylag jó, a tanítás az iskolában
megindult. A fogságból hazatérteket s azok családjait élelemmel a magyarság hely-
ben ellátja, kérésük volna, hogy maximális áron kapnának a 4 hazatért fogolynak
lábbelit, melynek az árát a magyarság szintén összeadná pénzben.

Középlak. A vetés 80%-ban befejezve. A beadások részrehajlóan voltak intézve,
közös munka nincs, a tanítást megkezdték. Az M.N.SZ. gyûléseket nem tart, a
választásokkal kapcsolatban nincsenek tisztában, hogy hova is szavazzanak.

Magyarrégen. Horváth Gy. Annus. Szervezeti életük gyenge, a beadásoknál
panaszok merültek fel.

Keszü. Horváth Gy. János. Egészséges szervezeti életet élnek, munkájuk a szom-
széd községekre is kihat. A beszolgáltatásoknál sérelmezik azt, hogy Mezõkeszi
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környékén lévõ községekbõl egyáltalán nem adtak be semmit, és így feltételezik,
hogy egyes községek, ha nem akarják, nem adnak be, viszont a másik község, ame-
lyik kötelességtudó, duplán kiveszi a részét. Kérik az illetékes szerveket, hogy vizs-
gálják felül ezeket a dolgokat.

Nagypetri. Horváth Ilona. Szervezeti élet egyáltalán nincs, 3 hónap óta gyûlést
nem tartottak, a reakció miatt meg vannak félemlítve, tagsági díjat egész évben
nem szedtek. A falumunkások kiszállása jó hatással volt. Saját tapasztalatom, hogy
egy-két reakciós fellépése miatt általában visszahúzódnak a munkától. A tanítás
megindult. Az M.N.SZ. titkára a tanító, de õ is gyenge. Az õszi vetést befejezték, a
beszolgáltatásoknál sérelmezik, hogy külön az államnak, a katonaságnak és a
csendõrségnek gyûjtenek, s be kell vinniük Kolozsvárra.

[TRADUCERE]

[noiembrie 1945]

RAPORT

Sãvãdisla [jud. Cluj]. Pe data de 1 noiembrie 1945, dupã o discuþie cu secre-
tarul ºi cu mai mulþi membri ai conducerii, am participat la ºedinþa legatã de
predarea vitelor. Din plângerile prezentate am constatat cã la preluãri s-au comis
abuzuri din partea recepþionerilor. De exemplu, animalele de reproducere au fost
preluate ca animale de tãiat, dar recepþionerii le-au predat ca animale de repro-
ducere. S-a cerut reexaminarea cazului. Propunerea mea de a forma sindicatul
þãranilor a fost primitã cu mare bucurie ºi mi-au promis cã, pe mãsura înaintãrii
activitãþilor de organizare, tot satul va participa. Deplasarea mea a fost primitã cu
mulþumire ºi m-au rugat sã mai rãmân mãcar douã zile cu ei. Astfel, am mai stat
ºi în zilele de 2, 3 ºi 4 noiembrie ºi am rãspuns la diferite întrebãri. M-am aflat
mereu printre oameni. Am constatat cã din cauza falsei informãri de duminica tre-
cutã, s-a înrãutãþit relaþia dintre preot ºi Uniunea Popularã, în urma cãreia preotul
a pãrãsit U.P.M.-ul. Discutând cu preotul, am pus accent pe faptul cã – deºi sunt
membri ai asociaþiei – cei care au fost aici n-au dreptul sã vorbeascã în numele
U.P.M. Preotul a luat acestea la cunoºtinþã. Duminicã, pe 4 noiembrie, a apãrut din
partea sindicatului un individ numit Vágner, care a provocat noi încurcãturi, în
parte prin discuþia purtatã înainte de ºedinþã, în parte prin prezentarea pro-
blemelor în ºedinþã. În ciuda faptului cã el a vrut sã-ºi prezinte punctul de vedere
cu bunãvoinþã, din cauzã cã a omis sã dea explicaþii oamenii l-au înþeles greºit.
Pãrerea formatã de oameni nu s-a putut corecta în ansamblu nici din partea mea,
nici din partea lui Márton Gebefügi, deoarece se înrãdãcinase deja mult în gândi-
rea oamenilor. Viaþa organizaþiei e slabã, preºedintele nu lucreazã ºi se bazeazã pe
secretar. La rândul lui, secretarul este foarte ocupat cu magazinul, aºa cã nici el nu
prea lucreazã. Semãnatul de toamnã s-a terminat în parte, mai bine zis s-au semã-
nat seminþele pe care le-au avut oamenii ori pe care le-au mai putut procura.
Totuºi, din pãcate, mai mulþi sunt cei care n-au semãnat deloc din cauza lipsei de
seminþe. Paralel cu muncile de pregãtire a campaniei de primãvarã, pãmântul a
fost arat pe multe parcele ºi s-a reparat ºcoala lovitã în rãzboi. S-a început reno-
varea primãriei comunei. Oamenii sunt nemulþumiþi, fiindcã din grâul predat n-au
putut pãstra stocul necesar pentru semãnat. Viaþa organizaþiei poate fi relansatã în
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scurt timp prin alegerea unei noi conduceri. Secretarul actual, Csányi trebuie sã
primeascã o altã funcþie, unde va fi capabil sã ia parte la viaþa organizaþiei. Sãtenii
sunt mulþumiþi cu jandarmeria ºi cer sã vinã mai des delegaþii.

Vlaha [jud. Cluj]. În 5 noiembrie am vizitat mai mulþi membri ai Uniunii
Populare, inclusiv preºedintele acesteia. În urma discuþiei am constatat cã viaþa
organizaþiei se desfãºoarã din ce în ce mai frumos, ceea ce se vede ºi din faptul cã
manifestarea culturalã organizatã pe 21 octombrie a adus un venit de 113.680 lei,
dar ºi alte chete au dat rezultate foarte frumoase. Din aceastã sumã, 100.000 lei au
fost donaþi pentru a ajuta un veteran de rãzboi local numit János Gazda, el fiind o
victimã a rãzboiului recent încheiat. O altã sumã de 40.000 lei a fost donatã pentru
manualele copiilor sãraci. S-a organizat o chetã ºi pentru ajutarea învãþãtorilor
locali din stat. În urma acesteia s-au colectat alimente în valoare de peste 400.000
lei. ªcoala ºi-a deschis porþile cu patru cadre didactice. Problema seminþelor a fost
rezolvatã conform dispoziþiilor noastre, aducând un rezultat foarte frumos. Acest
fapt confirmã necesitatea vieþii organizatorice, deoarece preºedintele, dupã ce a par-
ticipat la ºedinþa conducerii de sector, s-a întors în sat ºi s-a apucat de lucru,
reuºind astfel sã rezolve pe baza celor auzite ceea ce în alte localitãþi nu s-a putut
soluþiona. Astfel, problema seminþelor s-a rezolvat 100%, iar semãnatul de toamnã
în cea mai mare parte a fost terminat. Ilona Pap din când în când mai face mici
încurcãturi, dar noi suntem rugaþi sã nu o luãm în seamã, fiindcã aceste cazuri se
rezolvã la nivel local. Primarul ºi preºedintele U.P.M. se înþeleg bine ºi coopereazã
destul de bine. Activitatea de o lunã ºi jumãtate a conducerii reorganizate a dat
rezultate bune, iar munca lor în perspectivã se aratã a fi la fel de eficace. S-a început
organizarea sistematicã a ºedinþelor, ceea ce confirmã cã viaþa organizatoricã este pe
cale de dezvoltare. Cooperativa funcþioneazã, dar duce lipsã de marfã. 

RAPORT –  Márton Laczi ºi Horváth Ilona

Gheorghieni [jud. Cluj]. 8 noiembrie 1945. Avem 829 membri, din care 400 nu
au plãtit cotizaþie pânã în august, dar organizaþia a decontat sutimea pânã la 1 oc-
tombrie. Colectarea cotizaþiilor va fi efectuatã cu mai mare atenþie. Seara am par-
ticipat la ºedinþa tineretului, unde Márton Laczi a prezentat în general responsa-
bilitãþile tineretului în noua societate, dupã care Ilona Horváth a vorbit despre dis-
trugerile cauzate de fascism, care acþioneazã chiar ºi acum, ºi care trebuie anihilat.
Ea a menþionat alegerile, accentuând rolul femeilor, care trebuie sã participe în
alegeri. Pe parcursul discuþiei purtate cu membrii conducerii am constatat cã se
înþeleg bine cu românii din sat (adevãrul e cã sunt 2.000 de maghiari ºi numai 200
de români), în schimb existã fricþiuni cu locuitorii din satul vecin, acestea soldân-
du-se chiar ºi cu acte de violenþã, dar nici cei din Gheorgheni nu se dau în lãturi.
Conducerea U.P.M. este slabã, directorul este implicat în muncã, dar dupã ce ºi-a
pierdut familia, el are nevoie de suport, care îi va fi oferit de preotul recent numit
aici. Munca efectuatã în sat poate fi atribuitã mai ales lui Lajos Orosz. Pe lângã
nunta din sat organizatã pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru desãvâr-
ºirea construcþiei casei de culturã, sub conducerea învãþãtorilor locali o formaþie se
ocupã de pregãtirea unei piese de teatru. Sãtenii oferã provizii ºi lemne de foc
învãþãtorilor, pentru a compensa lipsa salariului. În prezent, din cauza lipsei lem-
nului de foc, s-a întrerupt activitatea didacticã. Dar aceastã problemã va fi rezolvatã
odatã cu efectuarea transporturilor de lemn pentru armatã. Sãtenii participã la
chetele organizate pentru cei sãraci, e mult prea mare lipsa de încãlþãminte în sat,
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mai ales în rândul elevilor. Existã anume plângeri în problema predãrii bunurilor,
fiindcã pe lângã predarea vitelor, porcilor, oilor, fânului, grâului, secarei, orzului,
cartofilor ºi unturii, sãtenii sunt obligaþii sã predea ºi pãsãri, legume ºi ceapã.

Valcãu [jud. Sãlaj]. 1 noiembrie 1945. Cele douã popoare se înþeleg perfect, mai
puþin în ce priveºte problema ºcolii. Directorul român spune cã n-a primit dispozi-
þie pentru a împãrþi programul ºcolar. Pe data de 3 noiembrie biserica reformatã a
organizat un bal, unde au participat români ºi maghiari, chiar ºi din satul vecin.
Balul s-a desfãºurat în cea mai mare ordine. Sãtenii nu au încredere în Partidul
Comunist, conflictele sunt între maghiari. Au reclamat cã alimentele trimise la
Cluj au fost însuºite de un evreu din Huedin.

Huedin [jud. Cluj]. 11 noiembrie 1945. Problema ºcolii nu s-a rezolvat nici pânã
acum, sãtenii aºteaptã comisia. La 50 de copii români sunt 6 învãþãtori. Maghiarii
sunt excluºi total din ºcoalã. Primarul nu procedeazã legal în problema cetãþeniei
din Mãnãºtur, cerând acum 2500 lei pentru a include pe cineva pe lista de cetãþe-
nie. Am constatat cu bucurie cã preotul din Sfãraº, directorul fostei ºcoli, a fost sus-
pendat din aceastã funcþie. Activitatea culturalã a tinerilor se dezvoltã frumos,
grupul femeilor din U.P.M. organizeazã în continuare chete pentru prizonierii de
rãzboi care se întorc acasã, face inspecþii la garã ºi are grijã de 7 prizonieri bolnavi
în spital, dintre care unul din Bácska a murit, fiind înmormântat de U.P.M.

Fodora [jud. Cluj]. Raport predat de Farkas Dorogi ºi Miklós Szabó. Semãnatul
a fost terminat 100%. S-a semãnat grâu pe 300 iugãre. Bunuri n-au fost predate
pânã acum, deoarece n-au avut nimic în stoc. Sunt anumite reclamaþii cu privire
la jandarmerie. Preþul animalelor predate în primãvarã încã n-a fost plãtit maghia-
rilor, notarul pe-atunci era János Mester. Relaþia dintre români ºi maghiari e
acceptabilã, au început activitãþile ºcolare. Prizonierii întorºi acasã ºi familiile lor
sunt ajutaþi la nivel local de maghiari. Ei au rugãmintea sã se facã rost chiar ºi la
preþul cel mai ridicat de niºte încãlþãminte pentru cei 4 prizonieri întorºi, iar
preþul aferent acestora va fi pus mânã de la mânã de cãtre maghiarii localnici.

Cuzãplac [jud. Sãlaj]. Semãnatul a fost terminat 80%. Predarea bunurilor s-a
organizat pãrtinitor, viaþã de organizaþie nu existã, au început activitãþile ºcolare.
U.P.M. nu organizeazã ºedinþe, oamenii nu ºtiu cu cine sã voteze la alegeri.

Leghin [jud. Cluj]. Annus Gy. Horváth. Viaþa noastrã organizatoricã este slabã,
au apãrut plângeri cu ocazia predãrii bunurilor. 

Chesãu [jud. Cluj]. János Gy. Horváth. Sãtenii trãiesc o viaþã organizatoricã
sãnãtoasã, munca lor are efect ºi asupra satelor vecine. Oamenii se plâng cu
ocazia predãrilor, ºi anume cã satele din jur nu predau nimic. Astfel, ei considerã
cã dacã anumite sate iau decizia sã nu predea nimic, atunci cei conºtiincioºi tre-
buie sã dea de douã ori mai mult. Sãtenii au rugãmintea cãtre organele abilitate
de a examina aceste cazuri.

Petrindu [jud. Sãlaj]. Ilona Horváth. Viaþã organizatoricã nu existã de loc, nu 
s-au þinut ºedinþe de 3 luni, oamenii sunt intimidaþi de reacþiune, cotizaþii nu s-au
plãtit în tot anul. Vizita delegaþilor la sat a avut un efect bun. Experienþa mea e cã
din cauza comportamentului a doi-trei reacþionari, oamenii se feresc de muncã. Au
început activitãþile ºcolare. Secretarul U.P.M. este învãþãtor, dar ºi el lucreazã slab.
Semãnatul de toamnã a fost terminat, oamenii se plâng cã la predarea bunurilor
trebuie sã predea separat pentru stat, pentru armatã ºi pentru jandarmerie, ºi ei tre-
buie sã ducã totul la Cluj.

(Arh.St.Cluj, Uniunea Popularã Maghiarã. Organizaþia Cluj, fond 26, dos. 1/1946, f.21-22)
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57

Inspectoratul Jandarmi Oradea Legiunea Jand. Maramureº

NOTÃ INFORMATIVÃ
No. 20 din 28 decembrie 1945

Raportãm cã în prima zi de Sãrbãtorile Crãciunului, tineretul progresist din
oraºul Sighet a organizat o seratã dansantã la Cercul Militar, unde s-a executat un
program artistic, printre care a figurat ºi d-ºoara Komáronyi din Sighet, care era
îmbrãcatã cu o pereche de pantaloni de culoare albastrã, iar în fundul pantalonilor
erau puse douã petece, unul de culoare roºie iar unul galbenã, acestea simbolizau
tricolorul românesc. Cât timp numita individã era pe scenã, îºi arãta intenþionat
dosul, iar populaþia maghiarã aplauda ºi râdea.

La cuvântul de deschidere, þinut în româneºte, ungurii murmurau, iar la
dansurile româneºti bãteau din picioare ºi ºopoteau cã þopãiesc.

În ziua de 27 decembrie 1945, femeile antifasciste maghiare au organizat o ser-
bare la Cercul Catolic, la Kis Pipa din Sighet, unde în programul executat nu s-a
pus nici un punct cu subiect românesc. În timp ce se dansa ceardaºul, toatã popu-
laþia din salã cânta în ritmul muzicii exaltând de bucurie. Faþã de populaþia
româneascã ce era în salã s-au arãtat foarte indiferenþi.

Poliþia oraºului Sighet, fiind sesizatã, nu a luat imediat mãsuri de cercetare a
cazului. Iar dupã ce a vãzut cã populaþia româneascã din Sighet este revoltatã de
acest fapt, a luat cazul în cercetare. Momentan poliþia este în cercetarea cazului,
însã se fac mari intervenþii din partea tineretului progresist ºi a femeilor antifas-
ciste pentru d-ºoara Komáronyi.

Informaþia sigurã ºi verificatã.

p. Comandantul Legiunii Jand. Maramureº
Locot. Vlad Petre

Raportat: Insp. G-ral al Jandarmeriei, Insp. Jand. Oradea

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General de Jandarmerie, dos. 64/1945, f.62)

58
D.G.P. Politice
J. 37.975-S/1 februarie 1946

Uniunea Popularã Maghiarã

În ziua de 27 ianuarie a.c., Uniunea Popularã Maghiarã a þinut o adunare gene-
ralã în sala „Eminescu” din Sighiºoara, la care au participat aproximativ 150 per-
soane de origine maghiarã. Adunarea a þinut de la ora 15 pînã la 17,20.

Preºedintele Uniunii Populare Maghiare[1] a arãtat înþelegerea largã a d-lui
prim-ministru Petru Groza pentru populaþia din Budapesta, pentru care a aprobat
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facerea unei colecte de alimente ºi îmbrãcãminte, precum ºi aducerea în þarã a
unui numãr însemnat de copii, care urmeazã sã fie întreþinuþi de ungurii din
România pânã la sfârºitul lui septembrie 1946.

Aceºti copii vor fi plasaþi astfel: 300 în judeþul Târnava Mare, 200 la Sighiºoara,
100 la Mediaº. Preºedinte al Comitetului care se va ocupa cu colectarea a fost ales
dr. Projaru Carol, preot romano-catolic, casier Deneº Ioan ºi secretar Rácz
Alexandru. Lucrurile colectate vor fi trimise cu un vagon special însoþit de un de-
legat al Uniunii Populare Maghiare la Budapesta.

Adunarea viitoare a fost fixatã pentru 3.II.1946, când se vor pune la punct
chestiuni în legãturã cu aceastã acþiune.

Sigurã. Sursã: Inspectoratul de Poliþie Sibiu.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 1/1946, f.1)

[1] Este vorba de Gyárfás Kurkó.

59
1946. február 1.

Kurkó Gyárfás Úrnak, 
a Romániai Magyar Népi Szövetség Országos Elnökének. 
Kolozsvár, Majális utca 22.

A Népi Szövetség helyi tagozatának f. évi januári hó 19-én tartott értekezletén
világosan s félremagyarázhatatlanul kijelentettem, hogy az erdélyi magyarság poli-
tikai egységének megteremtését a magyarság létkérdésének tekintem. Az egység
megteremtését annyira fontosnak tartom, hogy a cél érdekében mindent el kell
követnünk. Ugyanakkor rámutattam az egység megvalósításának alapfeltételeire is.

Ennek rendjén hangsúlyoztam, hogy az egységet a Népi Szövetség keretében
kell megvalósítani. Ennek feltétele az, hogy a Népi Szövetség vezetõsége alakuljon
át olyan formában, hogy az kifejezõje legyen az erdélyi magyarság minden rétege
politikai felfogásának és demokratikus egységének. Ezen átalakításra azért van
szükség, hogy a Népi Szövetség keblébõl leszakadt hatalmas tömegeket vissza-
szerezhessük. Az egység nem csak papírforma szerint valósítandó meg, hanem
úgy, hogy az egy élõ valóság legyen. Ezt az átalakítást koalíciós megoldással kell
végrehajtani ugyanazon módszerrel, ahogy Európa-szerte megoldották a politikai
válságokat. Ha ez a módszer bevált Európa több államában, miért ne válna be a mi
kis erdélyi magyar életünkben, ahol az egységet kivételes politikai helyzetünk
parancsolólag írja elõ?

Elmondott beszédemben nem tértem ki a Népi Szövetség vezetõinek politikai
és szervezési tévedéseire egyrészt azon megfontolásból, hogy ezzel ne nehezítsem
meg az egység kibontakozását; másrészt pedig, mert egy ilyen kínos kérdés megvi-
tatására a nyilvánosságot nem tartottam alkalmasnak. Egyébként is a hibákra
vezetõségi gyûlésen már több ízben rámutattam. 

Állásfoglalásomra válaszul az értekezlet végén tartott beszédedben személyem-
ben támadtál meg. A támadást méltánytalannak tartottam, de akkor úgy éreztem,
hogy ezt nem rossz szándékkal tetted.
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F. hó 28-án tartott tagozati népgyûlésen, amikor újólag rámutattam a magyarság
szükségességére, azzal válaszoltál, hogy megismételted korábbi, személyem elleni
támadásodat. Rövid napirendi javaslatomban mint országos elnöktõl felvilágosítást
kértem a vidéki tagozatoknál felmerült ellentétekrõl, amelyek megakadályozzák az
egység létrejöttét. Megnyugtató válasz helyett azonban – amit az országos elnöktõl a
jelenlevõk velem együtt jogosan elvártak volna – személyemben ismét megtámadtál.

Leszögezni kívánom, hogy alispáni megbízatásomat nem azért utasítottam visz-
sza, mert a fizetés nem kielégítõ, vagy itthon mint ügyvéd többet keresek. Ez az
indoklás a tények teljes meghamisítása! Ez már csak azért sem állhat meg, mert jól
tudod, hogy 7 hónapi fogságomból akkor tértem vissza, és ügyvédi gyakorlatomat
még meg sem kezdtem. Tiltakozom a valóságnak meg nem felelõ támadás ellen, és
azt a leghatározottabban visszautasítom.

Napirendi javaslatomban feltett kérdésekre a Magyar Népi Szövetség országos
elnökétõl nem ilyen választ vártam.

Elvárom, hogy a Magyar Népi Szövetség elnöke – már az általa képviselt
intézmény tisztasága érdekében is – megtalálja a módját annak, hogy a szemé-
lyemet a nyilvánosság elõtt ért alaptalan vád megfelelõ módon megcáfoltassék.
Levelem célja nem csupán annyi, hogy e személyes ügyben szót emeljek, hanem
rámutatni arra, hogy az az út, amelyen elindultál a magyarság egységének meg-
valósítására alaptalan vádaskodások és merev elzárkózó magatartás mellett, az
erdélyi magyarság egysége teljes szétzilálásához vezet.

Remélve azt, hogy a Magyar Népi Szövetség vezetõsége is be fogja látni az erdé-
lyi magyarság demokratikus egysége megvalósításának egyetlen lehetséges útját,
kifejezem azt a reményemet, hogy a közös munka lehetõsége még ki fog alakulni.

Kiváló tisztelettel:
Ügyvéd dr. Décsy István

[TRADUCERE]

1 februarie 1946

Domnului Gyárfás Kurkó, 
preºedintele pe þarã al Uniunii Populare Maghiare din România, 
Cluj, str. Majális 22

La Consiliul secþiunii locale al Uniunii Populare, care a avut loc la 19 ia-
nuarie anul curent, am declarat clar ºi în mod explicit cã instaurarea unitãþii
politice a maghiarimii din Ardeal o consider problema ei vitalã. Unitatea politi-
cã o cred atât de importantã, încât sunt de pãrere cã trebuie sã facem totul pen-
tru a atinge acest obiectiv. Totodatã, am arãtat ºi condiþiile de bazã necesare
pentru realizarea unitãþii.

Din acest motiv am insistat asupra faptului cã unitatea trebuie realizatã în
cadrul Uniunii Populare. Ea este condiþionatã de transformarea conducerii
Uniunii Populare în aºa fel încât aceasta sã exprime concepþia politicã ºi uni-
tatea democraticã a tuturor pãturilor sociale ale maghiarimii din Ardeal. O ast-
fel de transformare este necesarã pentru a recuceri masele imense, rupte din
sânul Uniunii Populare. Uniunea trebuie realizatã nu doar pe hârtie, dar ºi în
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realitate. Transformarea trebuie soluþionatã prin coaliþie, metodã folositã în
toatã Europa la rezolvarea crizelor politice. Dacã aceastã metodã a avut succes
în mai multe state din Europa, de ce n-ar reuºi în mãrunta noastrã existenþã
maghiarã din Ardeal, unde unitatea se impune în mod imperativ de situaþia
noastrã politicã specialã? 

În discursul meu n-am menþionat erorile politice ºi organizatorice ale con-
ducãtorilor Uniunii Populare, pe de o parte din considerentul de a nu îngreuna
prin aceasta desfãºurarea uniunii, pe de altã parte deoarece consideram cã dis-
cuþiile pe marginea unor asemenea subiecte delicate nu trebuie fãcute publice.
De altfel, greºelile le-am menþionat de mai multe ori, cu ocazia consiliilor de
conducere.

Ca rãspuns la luarea mea de poziþie, în discursul tãu de la sfârºitul consiliu-
lui m-ai atacat personal. Atacul l-am considerat inechitabil, dar atunci am cre-
zut cã nu l-ai fãcut din rea voinþã.

La ºedinþa popularã a secþiunii din data de 28 a lunii, când am insistat din
nou asupra uniunii maghiare, ai rãspuns la fel, cu un atac asupra persoanei
mele. În scurta mea propunere de pe ordinea de zi am cerut informaþii despre
contradicþiile apãrute la secþiile din provincie, care împiedicã înfãptuirea
unitãþii. În locul unui rãspuns concludent însã – ceea ce am fi aºteptat pe drept
din partea preºedintelui naþional atât eu, cât ºi cei prezenþi – m-ai atacat din
nou personal.

Doresc sã afirm cã n-am refuzat mandatul de subprefect pentru cã retribuþia
ar fi prea micã, ori pentru cã acasã, ca avocat, aº câºtiga mai mult. Aceastã jus-
tificare este o totalã falsificare a faptelor! Ea nu poate fi adevãratã, deoarece ºtii
bine cã abia mã întorsesem din cele 7 luni de prizonierat ºi nu începusem încã
sã practic avocatura. Protestez împotriva atacurilor lipsite de realitate ºi le res-
ping cu cea mai mare fermitate.

La problemele puse în intervenþia mea la ordinea de zi, nu m-am aºteptat la
un asemenea rãspuns din partea preºedintelui naþional al Uniunii Populare
Maghiare.

Mã aºtept ca preºedintele Uniunii Populare Maghiare – dacã nu pentru altce-
va, pentru bunul renume al instituþiei reprezentate de el – sã gãseascã o modali-
tate de a dezminþi în mod corespunzãtor acuzaþiile publice neîntemeiate
împotriva persoanei mele. Scopul acestei scrisori este nu doar sã-mi ridic glasul
în aceastã problemã personalã, dar ºi de a arãta cã drumul pe care ai pornit în
realizarea unitãþii maghiarimii, pe lângã încriminãri nefondate ºi o atitudine
distantã, exclusivistã, duce la distrugerea totalã a unitãþii maghiarimii din
Ardeal.

În speranþa cã ºi conducerea Uniunii Populare Maghiare se va convinge cã
aceasta este singura cale posibilã pentru realizarea unitãþii democratice a
maghiarimii din Ardeal, îmi exprim speranþa cã posibilitatea unei activitãþi
comune se va continua de aici încolo.

Cu deosebitã stimã
Avocat dr. István Décsy 

(Arhiva Societãþii Muzeului Ardelean, fond János Demeter, nepaginat)
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Inspectoratul Jandarmi Cluj
Legiunea Jandarmi Cluj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 146 din 5 februarie 1946

Suntem informaþi cã elemente ºovine maghiare din oraºul Cluj continuã o vie
propagandã ºovinã ºi revizionistã în sânul populaþiei maghiare, cu scopul de a þine
treazã în mintea lor ideea ºovinã ºi spiritul revizionist, iar pe de o parte de a crea
o dezorientare a maselor româneºti ºi pentru ca acestea sã-ºi piardã încrederea în
conducãtorii lor. Propaganda o fac prin rãspândirea a fel de fel de ºtiri alarmante
cu privire la situaþia Ardealului, care, dupã cum spun ei, la conferinþa de pace va
fi dat în întregime Ungariei[1].

Astfel, în ziua de 4 februarie 1946, la Fabrica de încãlþãminte „Dermata” din oraºul
Cluj, funcþionarii maghiari din acea întreprindere au desenat o hartã a Ungariei, la
care numiþii au schiþat cã frontiera dintre România ºi Ungaria va fi stabilitã pe râul
Mureº. Aceºti funcþionari au purtat harta de mai sus din birou în birou ºi prin ate-
lierele acelei întreprinderi, arãtând-o la toþi funcþionarii ºi la toþi muncitorii din fabri-
cã, spunând acestora satisfãcuþi cã mare parte a Ardealului va fi cedatã Ungariei.

În urma celor de mai sus, s-a produs o mare indignare ºi neîncredere în viitor
în rândurile muncitorimii române din acea întreprindere, care au vãzut cele petre-
cute acolo. Dupã informaþiile ce deþinem, aceastã hartã s-ar afla afiºatã în unul din
birourile fabricii „Dermata”. Prin procedeul întrebuinþat de cãtre ºovinii unguri,
nu numai cã se creazã o stare de nemulþumire ºi de neîncredere a maselor
româneºti, dar se contribuie prin aceasta în mare mãsurã la stârnirea unei uri
înverºunate între cele douã popoare conlocuitoare.

Comand. Leg. Jand. Cluj
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de poliþie Cluj, fond 209, dos. 627/1946, f.39)

[1] Circula, într-adevãr, la vremea aceea zvonul conform cãruia existau prea puþine ºanse de a
se confirma clauza armistiþiului care prevedea intrarea Transilvaniei de Nord în componenþa
României, întrucât douã din marile puteri, S.U.A. ºi Anglia, nu recunoºteau guvernul Petru
Groza, iar Regele Mihai I era în „grevã regalã”.

61
Nr. 58/7 februarie 1946

Din ale ungurilor

De vreo 10 zile au început sã circule diferite zvonuri în legãturã cu autonomia
Transilvaniei, ba cu cedarea unei anumite pãrþi a Transilvaniei cãtre Ungaria.

Am cercetat în mod discret izvorul acestor zvonuri ºi am gãsit urmãtoarele:
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Uniunea Poporului Maghiar, organizaþie politico-fascistã mai puternicã – ºi
ca organizaþie, ºi ca putere financiarã –, ca ºi defuncta sorã a ei G.E.G. [Grupul
Etnic German] a regimurilor trecute, cu mijloace bãneºti adunate din taxele de
membru ale tuturor ungurilor înscriºi în partidele de stânga – ºi deci ºi a taxelor
membrilor români din acele partide – au pornit o mare propagandã politicã „Pro
Hungaria” în strãinãtate, în special în Anglia ºi în America. Au fost puse ºi mai
sunt ºi astãzi puse în bãtaie imense fonduri, în care se topesc ºi inelele de logod-
nã ale tinerilor ºi bãtrânilor unguri, pentru susþinerea în presa strãinã a intere-
selor ungureºti.

Acestor fonduri se datoresc unele ieºiri în contra „reacþionarilor români”, plasa-
te în presa americanã, comentate cu atâta savoare de radio „America” în limba un-
garã. Tot acestor fonduri se datoreºte ºi apariþia în ziarul londonez „Times” a unui
articol în stilul revizionist, Dreptate Ungariei, însoþit de o hartã în care Transilvania
e tãiatã în douã, partea mai mare revenind Ungariei. Limitele þãrii româneºti în
aceastã hartã sunt aproximativ: judeþele Someº, Maramureº, Nãsãud, revin Româ-
niei; limita de sud a teritoriului revenit Ungariei este: Bihorul, Sãtmarul, Sãlajul,
Aradul, linia Mureºului pânã la Baraolt, unde linia trece de Olt pe lângã Munþii
Perºani, la Bran, revenind Ungariei judeþele sãcuieºti, o parte a Târnavelor, Turda,
Cluj, Alba, parte din Hunedoara etc. Aceastã hartã apãrutã în cotidianul englez a
fost tipãritã ºi litografiatã în multe sute de ediþii ºi mii de exemplare ºi difuzatã în
marea masã a ungurilor.

Am cercetat sediul acelei asociaþii editoriale ºi l-am aflat. Este un comitet format
din câþiva profesori unguri de la ºcolile ungureºti de stat, care din cauza atitudinii
lor ºovine au fost epuraþi anul trecut, dar acum repuºi în funcþiune ºi plãtiþi de sta-
tul român. Conducãtorii acestui Comitet sunt: profesorul Nagy ºi profesorul Puºcaº.
Suntem pe cale a descoperi întreaga organizaþie ºi a ajunge în posesia unor exem-
plare din hãrþile care circulã între unguri.

Deocamdatã am verificat, în afarã de cele spuse mai sus, cã toþi elevii ºcolilor de
stat ungureºti au astfel de hãrþi în zeci de exemplare, pe care le plaseazã în familie
ºi pe la cunoscuþii „siguri”.

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 9/1944-1947, f.181)

62
Nr. 59/7 februarie 1946

Zvonuri

În cartierul fabricii „Dermata” circulã printre muncitorii unguri zvonul cã o
mare parte a Transilvaniei va fi cedatã Ungariei. Împãrþirea se va face în aºa fel
încât România va ieºi groaznic mutilatã, anume: Bucovina, o parte din Moldova ºi
judeþele Nãsãud, Someº, Maramureº vor cãdea U.R.S.S.-ului, Secuimea cu
Braºovul, Târnavele pânã la Mureº, Alba, Turda, Cluj ºi Bihor Ungariei.

Credem cã acest zvon este o variantã a campaniei revizioniste ungureºti cu harta.

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 9/1944-1947, f.181)
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D.G.P. Politice
J. 39.453-S/15 februarie 1946

Uniunea Popularã Maghiarã

În cadrul Uniunii Populare Maghiare din Tg. Mureº curentul revizionist maghiar a
început sã capete un caracter organizat, prin care se menþine o stare de agitaþie între
naþionalitãþile conlocuitoare.

Dintre aceºti revizioniºti maghiari fac parte o serie de intelectuali, personalitãþi ale
vieþii politice din localitate, care atacã pe Kurkó Gyárfás, preºedintele pe þarã a U.P.M.,
lozinca lor fiind cã ei nici nu vor sã trãiascã în relaþii de prietenie cu românii.

Unii dintre acei care duc aceastã politicã revizionistã sunt chiar încadraþi în Partidul
Comunist, cazul lui Kopacz Francisc, secretarul Uniunii Populare Maghiare din locali-
tate, Bernáth Ernest, proprietarul unei tipografii unde se redacteazã ziarul „Szabad Szó”
[Cuvântul liber], Veres Carol, Csõgör Ludovic, rectorul Universitãþii maghiare, Kacsó
Francisc, preºedintele sindicatului micilor meseriaºi, Nemes Dezideriu, comerciant, ºi
dr. Manasi Ioan, judecãtor de Tribunal.

Alþii, ca de exemplu dr. György Iosif, fost procuror general în timpul fostului regim
horthyst, Andrási Coloman, Nagy Iosif, secretarul Camerei de Comerþ din Tg. Mureº, nu
s-au prezentat pânã în prezent antidemocratici, dar existã o a treia categorie în care intrã
elemente într-adevãr reacþionare, cu antecedente politice chiar din timpul regimului tre-
cut, cum este Bíró Pavel, Koparics Ede ºi Horváth Dionisie, conducãtorul Federaþiei
cooperativelor „Hangya” [Furnica], care cu ocazia numirii ministrului Haþieganu[1] au
trimis acestuia o telegramã de felicitare, la care li s-a rãspuns în termeni foarte amabili.

Acþiunea de propagandã a acestora se desfãºoarã ºi la sate, prin intermediul unor
elevi, trimiºi sub pretextul sã rãspândeascã ziarul „Falvak Népe”, adicã „Oameni de la
sate”, organ al U.P.M.

Acestor manifestaþiuni ale reacþionarilor maghiari li se rãspunde de cãtre conducã-
torii cinstiþi ai U.P.M.-ului în acord cu organele poliþieneºti locale ºi sub conducerea
Partidului Comunist prin ziarul „Szabad Szó”, al cãrui redactor este Kovács Gheorghe,
vechi ºi cinstit democrat, care într-o serie de articole intitulate „Cu mãciuca”, porneºte
o acþiune pentru demascarea acestor elemente[2].

Centrala Uniunii Populare Maghiare sesizatã de cele de mai sus, a trimis la Tg.
Mureº un observator ºi educator politic, dl. Kaksó Alexandru din Braºov.

Deºi toate aceste informaþii emanã de la un membru din comitetul de conducere al
U.P.M.-ului ºi deci par a fi întemeiate, Inspectoratul de Poliþie Tg. Mureº n-a luat nici o
mãsurã represivã, care ar putea produce un ecou nefavorabil în acest moment de agitaþie.

S-au luat mãsuri de strictã supraveghere. [Informaþie] sigurã.
Sursã: Inspectoratul de Poliþie Tg. Mureº

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 1/1946, f.138-139)

[1] Emil Haþieganu (1878-1959), fruntaº al Partidului Naþional-Þãrãnesc, ministru în guvernele
interbelice conduse de Al. Vaida-Voevod ºi G.G. Mironescu, profesor la facultatea de drept din
Cluj ºi rector al acestei Universitãþi. În anii ocupaþiei nord-vestului Transilvaniei a condus
ziarul „Tribuna Ardealului”. La 7 ianuarie 1946 fusese numit ministru secretar de stat în guver-
nul Petru Groza, funcþie pe care o va deþine pânã la 29 noiembrie acelaºi an (cf. Ioan Ciupea,
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Participarea lui Emil Haþieganu la guvernul Petru Groza, în „Analele Sighet”, IV, 1997, p.95-
111). Dupã „afacerea Tãmãdãu” a fost arestat ºi întemniþat la Sighetul Marmaþiei, de unde va
fi eliberat în 1955. Cooptarea lui Haþieganu ºi a lui Mihail Romniceanu (de la P.N.L.) în guver-
nul Groza a fost rezultatul conferinþei miniºtrilor de externe aliaþi de la Moscova (16-22 decem-
brie 1945), care a cãutat o rezolvare a „grevei regale”.
[2] György Kovács (n. 1911), jurnalist ºi prozator fecund, activist al Partidului Comunist.
Stabilit din 1937 la Târgu Mureº, activitatea lui scriitoriceascã dupã 1944 face saltul de la „rea-
lismul critic” interbelic la „realismul socialist”. Din numeroasele volume publicate menþionãm:
A vörös szamár [Mãgarul roºu] (1940), Árnyék a völgyben [Umbre în vale] (1946), Foggal és
körömmel [Cu ghiarele ºi dinþii] (1949), Katonasír [Mormânt de ostaº] (1960), Sánta lelkek
[Suflete oloage] (1962), A ki nem mondott szó [Cuvântul nerostit] (1964), Döglött gránát
[Grenadã moartã] (1970), Pusztulás [Dezastru] (1971) º.a. Asupra lui vezi Gavril Scridon, Istoria
literaturii maghiare din România, 1918-1989, Cluj, Edit. Promedia Plus, 1996, p.145-150.

64
Legiunea Jandarmi Trei Scaune
Bir. Poliþiei ºi Siguranþei 

NOTÃ INFORMATIVÃ
No. 1077 din 16 februarie 1946

Legiunea este în posesia urmãtoarelor informaþiuni:
În Ardeal este pe cale a se organiza aºa-numita „Uniune a luptãtorilor pentru liber-

tãþile maghiare”, cu scopul nedeclarat de a propaga în þarã ºi în strãinãtate drepturile
pe care Ungaria le-ar avea asupra Ardealului.

În judeþul Trei Scaune, preºedintele acestei aºa-zise Uniuni este individul Sipos
Ioan, din comuna Dobolii de Sus [jud. Covasna], vicepreºedinte Bálint Iuliu din Sf.
Gheorghe, secretar Bíró Ladislau, Sf. Gheorghe, casier Bíró Ladislau (altul decât secre-
tarul), tot din Sf. Gheorghe.

Pentru plasa Covasna a fost identificat ca preºedinte tânãrul Deák Ernest, elev la
liceul „Mikó” din Sf. Gheorghe.

Pentru plasa Tg. Secuiesc, preºedinte Dombi Ede, unul din principalii autori ai
atentatului cu dinamitã contra casei în care erau adunaþi conducãtorii comuniºti din
Cernatul de Jos [jud. Covasna].

De asemeni au mai fost identificaþi:
În Sf. Gheorghe: dr. Covasnay Ádám, Zakarias Iuliu, Ijaky Iosif, Lányi Francisc

(liceu), Ijaky Ana, dr. Katzkó Gh. jun., Felszegi ªtefan, Doboly Ladislau (liceu), Freink
Luiza, Costa Ádám.

În Tg. Secuiesc: Vancea, jurist, dr. Dénes Ladislau.
În Cernatul de Jos: Bölöni Zoltán, Ambrus Margareta, Bölöni Ernest, Silvester

Carol, Ambrus Francisc, Csech András, Ambrus Antal, Csech Eugén, Molnár Carol,
Molnár Alexandru, Hakó Mihail, Bajkó Márton, Molnár ªtefan, Molnár Iuliana,
Molnár Irina, Fekete Gábor, Molnár Iosif, Kelemen Gábor.

La liceul „Mikó” din Sf. Gheorghe ar exista un puternic focar iredentist, întreþinut
chiar de unii profesori, printre care Keller ºi Rácz, conducãtorul tehnic fiind elevul
Deák Ernest, menþionat mai sus.

Toþi indivizii identificaþi în Cernatul de Jos [jud. Covasna] figureazã printre cei
implicaþi în atentatul contra comuniºtilor. Sipos Ioan ar fi primit, din informaþiuni,
suma de 54.000.000 lei, pentru a merge la Bucureºti sã obþinã punerea în libertate a
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lui Dombi Ede. Tot acest individ ar fi primit un ordin direct din partea Ministerului
Educaþiei Naþionale de a se prezenta la Teliu-Braºov (un alt important centru ºovi-
nist), spre a þine locul învãþãtoarei din localitate, absentã pentru câtva timp.

Legãtura acestei organizaþii cu Clujul s-ar face prin individul Gazda
Gheorghe-junior.

De noi se continuã investigaþiunile, pentru a stabili precis scopul ºi compunerea
organizaþiei. Rezultatul se va raporta la timp.

Comandantul Legiunii Trei Scaune
Maior [indescifrabil]

Trimis: I.G.J., I.J.M.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.347)
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Inspectoratul Jandarmi Oradea
Legiunea Jandarmi Satu Mare

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 184 din 18 februarie 1946

Suntem informaþi cã o parte din foºtii funcþionari maghiari, care au funcþionat în
Ardealul de Nord ºi care în prezent sunt în Ungaria, trimit diferite scrisori la diferiþi
funcþionari maghiari de originã ºi care ocupã funcþiuni în administraþia românã din
Ardealul de Nord, pentru a le trimite diferite acte oficiale din care sã se constate cã s-au
purtat foarte bine cu populaþia ºi cã n-au luat parte la maltratãrile ºi deportãrile evreilor.

Caz concret: locuitorul Horváth Gheorghe, din comuna Cãrãºeu-Satu Mare, a primit
o scrisoare de la un fost plut. major de jandarmi maghiar, anume Vass, care a fãcut ser-
viciu în aceeaºi comunã, prin care cerea sã i se trimitã o adeverinþã semnatã de
autoritãþile comunale ºi F.N.D. Aceastã adeverinþã a fost fãcutã de cãtre secretarul Egyed
Vilhelm din Cãrãºeu ºi care a semnat în fals pe primar ºi notar, apoi a fost semnatã de
cãtre preotul gr.-cat. Fernea Ioan, preºedintele Partidului Comunist, Besenedi Eugen, ºi
reprezentantul U[niunii] D[emocrate] Evreieºti, Benedec Vasile, adeverinþa a fost pre-
datã individului Horváth Gheorghe, care a expediat-o în Ungaria.

Mãsuri luate: S-au dresat acte de dare în judecatã pentru fals în acte publice contra
secretarului, care au fost înaintate Parchetului Tribunalului Satu Mare.

Informaþie sigurã.

Comandantul Legiunii Jandarmi Satu Mare
Cãpitan Constantin Popa

Raportat: Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul Jandarmi Oradea,
Prefectura judeþului Satu Mare

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1945, f.275)
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Inspectoratul Jandarmi Oradea
Legiunea Jandarmi Sãlaj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 889 din 19 februarie 1946

Suntem informaþi cã Uniunea Popularã Maghiarã din plasa Carei, prin agenþii
ei rãspândiþi pe întreg teritoriul judeþului, fac propuneri ºi îndeamnã pe conaþiona-
lii lor sã se înscrie pe un tabel, ca apoi sã treacã în Ungaria, unde vor fi împropri-
etãriþi în locul ºvabilor de acolo, ce au fost ridicaþi ºi duºi în Germania.

Informaþie sigurã. Am dat ordin de informaþiuni pentru a verifica pe întreg teri-
toriul judeþului aceastã informaþiune.

Comandantul Legiunii Jandarmi Sãlaj
Cãpitan Dinescu Marin

Comunicat: Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul Jandarmi Oradea,
Prefectura judeþului Sãlaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.64)
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Inspectoratul Jandarmi Oradea Legiunea Jandarmi Sãlaj
Secret

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 845 din 21 februarie 1946

Urmare la raportul nostru nr. 3703 din 21 noiembrie 1945, nota informativã nr.
215 din 22 ianuarie ºi nr. 544 din 3 februarie 1946.

Suntem informaþi cã în comuna Dindeºti, plasa Valea lui Mihai [jud. Satu
Mare], individul Mok ªtefan, sub protecþia U.P.M. din Carei, desfãºoarã o vie acti-
vitate de propagandã, trecând chiar la acte de ameninþare cu deportarea în Siberia,
obligând prin acest procedeu pe ºvabii din localitate sã se declare de naþionalitate
de origine maghiarã, cu ocazia cã declarã, ºi sã menþioneze în declaraþiile lor cã ºi
la recensãmântul din anul 1930 ei s-au declarat tot maghiari, lucru ce nu este ade-
vãrat, deoarece toþi ºvabii au fost înscriºi în grupul etnic german. În acest fel,
numitul Mok ªtefan a reuºit sã obþinã un  numãr de 83 de declaraþii de la ºvabi. 

Informaþie sigurã. Am dat ordine pentru cercetarea cazului ºi trimiterea numi-
tului în judecatã.

Comandantul Leg. Jand. Sãlaj
Capitan Dinescu Marin

Comunicat: Insp. Gen al Jand., Insp. Jand. Oradea, Prefect. Jud. Sãlaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.91)
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Legiunea Jandarmi Sãlaj Secret
Nr. 1053/1946.II.26

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþia Sig. ºi Ordinii Publice
Serviciul Siguranþei. Bucureºti

Urmare la nota noastrã informativã nr. 3185 din 26 octombrie 1945, nota inf.
nr. 4133 din 7 decembrie 1945, nota inf. nr. 1 din 2 ianuarie 1946 ºi raportul nos-
tru nr. 758 din 12 februarie 1946.

Am onoarea a vã raporta cã în acest judeþ existã foarte mulþi români, dupã tatã
ºi mamã, sau dupã numai un pãrinte, care nu vorbesc sau au uitat limba românã
ºi care formeazã unul din obiectele principalele de ocupare ale U.P.M., care stãruie
sau acolo unde sunt autoritãþi de naþionalitate maghiarã îi trec în lista de cetãþeni
maghiari, îi înscriu în U.P.M. ºi la ºcolile ungureºti, în timp ce autoritãþile
româneºti, departe de a cãuta sã-i readucã, îi considerã tot ca unguri ºi pierduþi
pentru naþia româneascã. 

În afarã de aceºtia, în ultima vreme U.P.M. a izbutit sã atragã de partea lor ºi în
organizaþia lor nu numai populaþia ºvabã, pe care îi considerã unguri, dar ºi pe
evreii care au suferit chiar sub regimul lor, pe þigani – pe care în statistica lor îi
considerã unguri –, ca ºi pe slovaci.

În faþa acestei situaþii, autoritãþile româneºti nu iau nici o mãsurã pozitivã pe
teren ºi asistãm astfel la tristul fenomen cã sub ochii ºi administraþia româneascã
se deznaþionalizeazã ºi se maghiarizeazã naþiunile conlocuitoare, forþate sau atrase
de organizaþiile de culturã mai perfectate ca ale noastre. Mai ales cu încadrarea bi-
sericilor reformate ºi ºcolilor cu personal  din Ungaria, în ultimul timp se constatã
o opresiune de deznaþionalizare. 

Faþã de aceastã situaþie, vã rugãm sã binevoiþi a interveni locului în drept pen-
tru mãsuri de combatere pe cale de organizare ºi propagandã, deoarece mãsurile
represive poliþieneºti sunt foarte slabe ºi adesea neglijate ca neîncadrabile de
instanþele judecãtoreºti. 

Comandantul Legiunii Jand. Sãlaj ªeful Bir. Siguranþã
Cãpitan Dinescu Marin Pl. maj. [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.188)

69
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 293 din 27 februarie 1946

Din informaþiile primite de la organele noastre în subordine ºi verificate apoi
de Legiune s-a constatat cã pe teritoriul Ardealului au pãtruns un numãr însemnat
de locuitori din vechea Ungarie, care odatã intraþi pe teritoriul nostru ºi pentru a
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putea circula în anumite localitãþi, fãrã a putea fi opriþi de organele poliþieneºti, au
obþinut legitimaþii de la Uniunea Popularã Maghiarã, ca fiind de pe teritoriul nos-
tru, adicã din Ardealul de Nord.

Astfel, problema fiind urmãritã îndeaproape, am reuºit sã identificãm pe numiþii:
Katona Francisc ºi soþia lui, Katona Margareta, care se înapoiau din comuna Lopodea
Nouã, judeþul Alba, cu intenþia de a se reîntoarce în Ungaria prin Episcopia
Bihorului. Din cercetãri rezultã cã numiþii sunt cetãþeni maghiari, cã au reuºit sã
treacã fraudulos graniþa, petrecând un timp în comuna Lopodea Nouã-Alba.

Pentru a putea sta în România nestingheriþi ºi a avea un act de identitate asupra
lor, Uniunea Popularã Maghiarã din comuna Lopodea Nouã-Alba le-a emis câte un
carnet de membru în acea organizaþie, semnate de preºedintele Uniunii, cu
numele de Kis György, ºi întãrite cu sigiliul Uniunii Populare Maghiare.

Reiese deci cã aceastã Uniune favorizeazã infractorii de naþionalitate maghiarã,
cetãþeni maghiari, sã domicilieze pe teritoriul nostru fãrã drept legal.

Informaþii exacte. Indivizii cu actele dresate s-au înaintat la Curtea Marþialã
Cluj cu nr. 14.535/1946, iar legitimaþiile gãsite asupra lor cu un proces-verbal s-au
înaintat la Inspectoratul Jandarmi Cluj, pentru ca prin legiunea respectivã sã se
continue cu cercetãrile.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bihor
Cãpitan Tomovici ªtefan

Raportat: Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul de Jandarmi Oradea,
Divizia 18-a Infanterie Oradea, Centrul Control Militar nr. 6 Oradea 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1945, f.306)

70
Inspectoratul Jandarmi Oradea Legiunea Jandarmi Sãlaj

Secret

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1207 din 5 martie 1946

Suntem informaþi cã în Ardealul de Nord s-a început organizarea formaþiei
de teroriºti maghiare „Rongyos Gárda” (Garda Zdrenþãroºilor)[1], sub denu-
mirea de „Batalioane pentru apãrarea Ardealului” sau Uniunea  „Kolping”, cu
aceleaºi scopuri urmãrite în trecut de Garda Zdrenþãroºilor, pentru alipirea
Ardealului ºi Banatului la Ungaria.

Din vechile cadre ale acestei organizaþii, pe teritoriul judeþului au fãcut
parte în trecut ºi se bãnuieºte cã sunt reorganizatorii actuali urmãtorii: 1. Bagos
Lajos din Zalãu; 2. Balogh Sándor din Zalãu; 3. Nemes Bíró István din Zalãu; 
4. Bereczki Lajos din Berveni; 5. Bíró János din Zalãu; 6. Demeter Gheorghe din
Sãrmãºag; 7. Dózsa László din Zalãu; 8. Erdei Sándor din Zalãu; 9. Hiritzkó
István din Zalãu; 10. Haliaszki Ernest  din Crasna; 11. Kurez János din Zalãu;
12. Kovács Gábor din Valea lui Mihai; 13. Kovács Imre  din Valea lui Mihai; 
14. Kovács Károly din Zalãu; 15. Nagy Ferenc din Zalãu; 16. Pigai Miklós din
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Zalãu; 17. Seres György din Crasna; 18. Gróf Stubemberg din Zalãu; 19. Szabó
Gyula din ªimleul Silvaniei; 20. Sutz Kálmán din Zalãu; 21. Vadányi Andor din
Sãrmãºag; 22. Tóth István din Sãrmãºag; 23. Várday Iosif din ªimleul Silvaniei;
24. Végh Béla din Nuºfalãu; 25. Zatureczki Gedeon din Valea lui Mihai; 26. Szi-
lágyi Kálmán din Zalãu; 27. Brezovski Gyula din Zalãu; 28. Bujanovics Rudolf
din Valea lui Mihai; 29. Fazakas János din Nuºfalãu; 30. Lipszki Gyula din
ªimleul Silvaniei; 31. Székely Sándor din Zalãu.

Toþi aceºtia sunt înscriºi în organizaþiile democratice, la adãpostul cãrora se
organizeazã. Dispun de un armament automat superior, muniþie ºi material
explozibil. Toþi sunt cunoscuþi vechi iridentiºti, parte condamnaþi, parte fugiþi.
Sunt conduºi de centrala lor de la Episcopia Reformatã din Satu Mare, cu un
subcentru la Oradea.

Informaþie sigurã. Am dat ordine formaþiunilor de urmãrirea lor cu
descinderi ºi percheziþii aprobate. 

Comandantul Legiunii Jandarmi Salaj
Capitan Dinescu Marin 

Comunicat: Insp. Gen. al Jand., Insp. Jand. Oradea, Pref. Jud. Sãlaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.202)

[1] Activã în preajma ºi în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, „Rongyos Gárda” a luat
fiinþã sub conducerea lui Héjjas Iván ºi a reunit iniþial trupele neregulate care au luptat sub
comanda sa în anii 1919-1920 împotriva armatelor române aflate în Ungaria. Denumirea vine
de la echipamentul foarte divers pe care îl purtau membrii ei, recrutaþi dintre elementele
maghiare gata sã execute orice misiune. Asupra acestei formaþiuni paramilitare vezi sinteza
realizatã de Serviciul Special de Informaþii al Frontului de Vest ºi publicatã recent: Ungaria.
Organizaþiuni iredentiste ºi formaþiuni paramilitare (februarie 1943), ed. Mihai Stratulat,
Bucureºti, Edit. Publiferom, 2000, p.46-50.

71

Nr. 6/81-[Cluj] 6 martie 1946

Din ale ungurilor:

1. Un oarecare ungur, cu numele de Bárdi, personaj mistic, a staþionat sãp-
tãmâna trecutã (27-28 febr.) în Cluj, unde a avut întrevederi cu personaje din soci-
etatea înaltã ungureascã din Cluj. A venit de la Bucureºti, iar acum se gãseºte în
Budapesta, în misiune secretã diplomaticã. Nu am putut afla caracterul acestei
misiuni, atât doar, cã e în legãturã cu cele ce urmeazã mai jos.

2. Episcopul unitarian Józan, care a decedat acum câteva luni aici în Cluj, sin-
gurul cap al Bisericii unitariene, a studiat în Anglia, a deþinut o vastã legãturã cul-
turalã ºi politicã cu cercurile unitariene din Anglia ºi din America[1]. Datoritã
acestor legãturi, episcopul Józan a reuºit sã capteze sprijinul cercurilor influente
unitariene engleze ºi americane, pentru protecþia unitarienilor din România, înfi-
inþând în centrele mai importante din Transilvania de Nord, încã în primele luni
dupã eliberarea acestei provincii, asociaþii de apãrare ºi protecþie, cointeresând în
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aceastã miºcare ºi pe unii reformaþi. În Cluj, asociaþia s-a grupat în jurul celor
douã teologii ungureºti, cea unitarianã ºi cea reformatã.

3. Încã în timpul vieþii episcopului unitarian, aceastã asociaþie, a cãrei con-
ducere a fost datã în mâna unui grup de profesori ultraºovini de la cele douã
teologii ungureºti, ºi-a luat misiunea formãrii unor organizaþii secrete deghizate,
cu scopul ca în momentul oportun sã cadã în spatele ruºilor, scop pentru care sunt
subvenþionaþi din strãinãtate ºi a cãror organizare paramilitarã, se spune, ar fi sub
supravegherea unor instituþii economice engleze din þarã, sucursale deghizate ale
Intelligence Service-ului. Scopul nedeclarat ºi adevãrat al acestor organizaþii este
tocmai ca în momentul oportun sã sarã în spatele armatei române ºi astfel
dezarmatã, lucru pe care englezii nu îl ºtiu. Ba se vorbeºte în cercurile româneºti
cã ungurii au promisiuni certe cã englezii vor sprijini revendicãrile lor în ce
priveºte Transilvania, la conferinþa pãcii, în schimbul ajutorului ce-l vor da prin
lupta de franctirori. 

(Din altã sursã însã, suntem informaþi cã ungurii „democraþi” au promisiunea
ruºilor cã vor reprimi întreaga Transilvanie în schimbul luptei lor pentru instau-
rarea regimului sovietic, sau a autonomiei ei ºi înglobarea în Uniune ºi cã în pri-
vinþa aceasta ar fi existând chiar un contract vechi de cooperare încheiat imediat
dupã înfiinþarea guvernului de la Debreþin).

4. Organizaþia aceasta paramilitarã are centre în: Cluj, Târgu Mureº, Oradea,
Satu Mare. Între membrii organizaþiei se numãrã toþi ungurii naþionaliºti care au
luptat ºi în trecut pentru realizarea marilor scopuri naþionale. Organizaþia e
paramilitarã, dupã modelul „tizedes”[2] ºi „Báró Aczél osztag” [Plutonul Báró
Aczél], iar în secuime „Turáni lövészek”[Puºcaºii turanici]. Au depozite de arme
uºoare, arme automate, grenade etc. Depozitele sunt rãmase de la organizaþiile
similare de sub stãpânirea ungureascã ºi augmentate cu ceea ce au lãsat armatele
germano-ungare în retragere. Aceste depozite s-ar afla în subteranele claustrelor ºi
ale instituþiilor bisericeºti, împreunã cu muniþii suficiente.

5. Între 5-20 sau 25 februarie 1946 s-a þinut un curs de noapte pentru îndru-
marea organizatorilor detaºamentelor paramilitare, aici în Cluj, la una din teologii-
le ungureºti. Nu ºtim la care. Cursul a fost þinut între 23 ºi 3 noaptea ºi a fost
cercetat de studenþi unguri de la facultatea de litere ºi filozofie a universitãþii
ungureºti. În strada Iuliu Maniu nr. 36, la o vãduvã care are o fetiþã, stã un student
ungur, care a frecventat acest curs de noapte. Numele nu-l ºtim. Cursul s-a þinut la
una din teologiile ungureºti, sub parola „Móritz”. Or, în Cluj, de vreo 6 luni existã
o societate studenþeascã cu sediul în Casa Matei Corvin, sau în apropiere, cu
numele Colegiul „Móritz Zsigmond”.

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 9/1944-1947, f.194)

[1] Dr. Miklós Józan, episcop unitarian, unul din iniþiatorii miºcãrii maghiare de rezistenþã. A
murit în ianuarie 1946. 
[2] „Tizedes” (decurion), comandant al unui grup de zece familii, care fãceau parte din „Tízes
Szervezet” (Organizaþia de zece) ºi reprezentau ultima ei subdiviziune.
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Nr. 14/[Cluj] 8 martie 1946

Cu ocazia zilei de 6 martie 1946 s-au întâmplat incidente sângeroase. Unguri înar-
maþi cu rãngi de fier lungi de 30-40 cm., cu plumb la vârf, au atacat români singuratici
care priveau desfãºurarea manifestaþiei. Au fost bãtuþi câteva zeci de români paºnici,
unii dintre ei având singura vinã de a se fi întâlnit cu bande de bãtãuºi unguri.

În piaþa Unirii ºi pe strãzi umblau grupe de bãtãuºi. Poliþia secretã a
„Dermatei”, compusã în mare parte din femei, arãtau cu degetul românii care even-
tual au fãcut observaþii, strigau sau au zâmbit numai simplu la manifestanþi.
Aceastã poliþie a înconjurat cu un cordon des întreaga masã a manifestanþilor, iar
alte echipe au fost dispersate prin mulþime.

Grupele de bãtãuºi plasate peste tot, la arãtarea vreunui poliþist secret derma-
tist, sau poliþistã, scoteau bastoanele de fier din mâneca hainei ºi fãrã vreun cuvânt
aplicau lovituri în cap, peste faþã, fãlci ºi piept „delicventului”, care poate ºi uitase
cã a avut în urmã cu 10-15 minute vreo ieºire nedemocraticã. Lovit, individul
cãdea jos, unde era cãlcat, sau cãdea în braþele ungurilor sau a unguroaicelor care
îl loveau cu pumnii, bastoanele, sau unguroaicele cu ploierele [umbrelele].

Poliþiºti populari îmbrãcaþi în uniformã veneau atunci ºi prindeau pe delicven-
tul bãtut la inconºtienþã, îi mai aplicau ºi ei câteva bastoane de cauciuc ºi mort pe
jumãtate îl scoteau din mulþime, în huiduielile ºi scuipãturile ungurilor ºi
unguroaicelor, care nu conteneau a mai aplica lovituri celui plin de sânge.

În faþa comandamentului rusesc, a sãrit chiar un comisar de poliþie, îmbrãcat în
uniformã, ºi a aplicat unui student, din al cãrui cap curgeau ºiroaie de sânge, câteva
lovituri de baston. În str. Regina Maria, poliþiºtii duceau pe braþe un român bãtut
cãruia îi curgea sângele pe nas ºi pe gurã, iar capul plin de sânge. O unguroaicã a
sãrit la el ºi l-a lovit în capul sângerând cu umbrela, pânã a fãcut-o lac de sânge[1].
Aceste barbarii reamintesc românilor scenele de omoruri libere din septembrie 1940.

Publicul românesc a luat cunoºtinþã de cele fãptuite de democraþii unguri sub
oblãduirea ºi cu concursul autoritãþilor zise româneºti, în vãzul armatei, care nu a
luat mãsuri de ordine ºi se gãseºte în culmea disperãrii. Bande de unguri, ca pe
vremea intrãrii lui Horthy în Cluj, formate din aceiaºi indivizi, sub oblãduirea
stãpânirii româneºti, ajutaþi ºi organizaþi de autoritãþi. Românii se gãsesc în aceastã
þarã fãrã apãrare, fãrã cea mai elementarã protecþie oficialã, bãtuþi ºi batjocoriþi de
elemente ºovine revizioniste ungureºti organizate cu concursul guvernului, sunt
pe cale de a emigra. Aceasta nu mai e þarã româneascã, spun românii.

Un observator imparþial, de origine strãinã, ne spune: „Dacã guvernul nu va lua
mãsuri urgente pentru înfrânarea actelor de banditism ale ungurilor ºi românii vor
reacþiona, cum e ºi natural sã reacþioneze, se va naºte aici în þarã o învãlmãºealã
revoluþionarã, ocazie binevenitã ºi mult aºteptatã pentru armata ruseascã sã inter-
vinã, sã dezarmeze complet armata românã ºi sã instaureze o administraþie pro-
prie. Asta o vor ºi ungurii”.

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 9/1944-1947, f.203)

[1] Asupra evenimentelor vezi ºi Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 1, dos.
10/1946, f.29; Arh.St.Cluj, Parchetul General al Curþii de Apel Cluj, dos. 7/1946, f.47-59.
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73

NOTÃ INFORMATIVÃ
din 8 martie 1946

U.P.M. din Reghin, sub conducerea d-lui Szabó Domokos (Dominic), în felul în
care a lucrat cu ocazia reformei agrare[1] nu a fãcut altceva decât sã punã în prac-
ticã ceea ce fostul ºef al guvernului horthyst, contele Teleki, cunoscut istori-
ograf[2], a preconizat în multe din lucrãrile sale: „de a se coloniza dreapta
Mureºului”, de la jud. Ciuc ºi pânã la jud. Satu Mare, cu elemente secuieºti ºi
maghiare, astfel ca Târgu Mureº, capitala secuimii, sã nu mai fie la periferie, ci la
centrul acesteia. Acest plan de colonizare masivã a fost susþinut în cei 4 ani de
ocupaþie maghiarã de cãtre ziarul „Székely Nép” (Poporul Secuiesc) ce apãrea în
Sf. Gheorghe, jud. Trei Scaune. 

Colonizarea începutã în mod oficial de cãtre regimul lui Horthy pe valea Mure-
ºului, unde, de exemplu, în comuna Deda [jud. Mureº], din 4-5 familii maghiare
existente la 30 august 1940, s-a ajuns astãzi la 6000 de locuitori maghiari, operaþiu-
nea de colonizare fiind continuatã de U.P.M.

Odatã cu retragerea trupelor germane, populaþia de naþionalitate de origine
sãseascã ºi germanã s-a refugiat cu acestea, pãrãsind comunele Ideciul de Sus ºi de
Jos, Dedrad, Batoº, Uila [jud. Mureº] ºi altele din plasa Teaca, precum ºi comuna
Petelea din plasa Reghin ºi oraºul Reghin însuºi. 

În gospodãriile acestora, U.P.M., cu concursul fostului subprefect, profesorul
dr. Antalffy Andrei, cu al fostului primar al Tg. Mureºului, Zsák, supus maghiar,
ºi al pretorului Kopacs János, care ºi azi funcþioneazã în calitate de pretor în
Reghin, au instalat familii de secui în comunele de mai sus. Numai în Reghin au
fost colonizate 270 de familii. Datele statistice se pot  vedea la primãria oraºului.

Din cele arãtate mai sus, rezultã cã visul Ungariei milenare a Coroanei Sf. ªtefan
existã ºi sub aceastã ipotezã, cãutându-se prin toate mijloacele realizarea lui. 

Un ofiþer superior din armata maghiarã în timpul ocupaþiei a declarat d-lui Petre
Botianu, notar în comuna Vãtava [jud. Mureº], cã acest ideal este urmãrit de maghia-
rism ºi vor cãuta sã-l realizeze sub orice formã politico-socialã ar fi posibil. De aseme-
nea, se vor pune în serviciul acestei cauze orice transformãri sociale, pentru ca reali-
zarea acestui crez sã se înfãptuiascã într-un viitor mai apropiat sau mai îndepãrtat.

Iatã deci un alt capitol care face parte din scopurile pentru care U.P.M. îºi
întãreºte rândurile, necruþând nici un fel de sacrificiu.

Valoarea informaþiei: de verificat

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.122)

[1] Este vorba de punerea în aplicare a reformei agrare promulgatã prin Decretul-lege nr. 816,
publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 68 bis din 23 martie 1945.
[2] Contele Pál Teleki a fost ºeful cabinetului maghiar pânã la 3 aprilie 1941, când s-a sinucis.
Descendent din ilustra familie a lui József Teleki, fondatorul celebrei biblioteci din Târgu
Mureº, ce-i poartã numele. În perioada interbelicã, aceasta a intrat în componenþa bibliotecii
Liceului „Papiu Ilarian” din Tg. Mureº, iar dupã Dictatul de la Viena a fost luatã în primire de
direcþia ªcolii comerciale maghiare (cf. ordinului 128.107/1942 al Ministerului de Justiþie
maghiar) ºi trimisã la Budapesta pentru Institutul de cercetãri ºtiinþifice „Contele Teleki Pál”
cu sediul în str. Gróf Eszterházy nr. 26 (în 1940 biblioteca avea 15.000 volume).
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Inspectoratul Jandarmi Oradea Legiunea Jandarmi Sãlaj
Secret

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1339 din 11 martie 1946

Urmare la nota inf. nr. 354 din 25 ianuarie ºi a raportului nr. 354 din 24 febru-
arie 1946.

Suntem informaþi cã în ziua de 4 martie 1946, orele 16-19, în localul Casei
Culturale din comuna Adoni [jud. Bihor] s-a þinut o adunare a U.P.M. din locali-
tate, adunare prezidatã de dl. avocat Ferencz, jurisconsultul U.P.M. din Valea lui
Mihai, ºi Truscai, secretarul aceleiaºi organizaþii. La adunare a luat parte întreaga
populaþie a comunei, unguri ºi români. 

Cu aceastã ocazie s-au ales membrii Comitetului de conducere al U.P.M. locale,
în numãr de 31 persoane unguri, s-au dat ordine ca toþi ungurii din comunã sã se
înscrie în U.P.M., atragându-li-se atenþia cã acei care nu se vor înscrie în U.P.M. vor
dispare de pe faþa pãmântului.

– Nimeni sã nu dea nimic (alimente, obiecte etc) pentru convenþia de
armistiþiu, dacã nu se plãteºte costul lor imediat ºi la domiciliu. 
– Membrii U.P.M. nu au voie sã facã politicã sub nici o formã ºi cu nici un par-
tid. Pot sã se înscrie în Partidul Comunist, însã fãrã a fi comuniºti. 
– În U.P.M. sã se înscrie toþi ungurii supuºi români, cei care nu se vor înscrie
nu vor fi consideraþi unguri, ºi comitetele locale sã facã tabele cu aceºtia ºi sã
le trimitã la centrala U.P.M. din Valea lui Mihai, pentru a se þine în evidenþã
aceºti locuitori ºi pentru a-i avea în vedere. 
– Scopul U.P.M. este de a apãra interesele ungurilor din aceste locuri[1].
S-a mai comunicat celor prezenþi cã în toamna anului 1944 au venit ca

funcþionari, în Ardealul de Nord, „Garda lui Maniu”, care însã nu s-au purtat bine
cu populaþia, au fost alungaþi înapoi, iar în luna martie 1945 au venit alþi fraþi, care
mai sunt încã ºi azi aici, nu se ºtie pânã când rãzboiul al treilea ne bate la ureche. 

Informaþie sigurã.

Comandantul Legiunii Jandarmi Sãlaj
Capitan Dinescu Marin

Comunicat: Inspect. Gen. al Jand., Inspect. Jand. Oradea, Prefect. Jud. Sãlaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.112)

[1] Vezi ºi Antonio Faur, Documente noi referitoare la manifestãrile iredentiste maghiare în
judeþul Bihor (1944-1946), în „Pietre de hotar”, I, 1997, p.197-208.
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Chestura Poliþiei Municipiului Cluj
Biroul Pol. de Siguranþã
Nr. 24.885/11 martie 1946

RAPORT
Astãzi, în ziua de 11 martie 1946

Domnule ªef,
Am onoare a vã raporta cã în conformitate cu ordinul Dir. Gen. Pol. nr. 40.021

din 26 februarie a.c. ºi nr. 19.649 al Inspectoratului Regional al Pol. Cluj, m-am
deplasat la fabrica „Dermata” din Cluj ºi m-am informat ºi am verificat cele afir-
mate în ord. susmenþionat.

Corespunde adevãrului cã la fabrica „Dermata” s-au lansat zvonuri despre situ-
aþia Ardealului. Nu numai în ziua de 4 febr. 1946, ci în tot timpul se lanseazã
zvonuri despre situaþia politicã care este între Ungaria ºi România. Natural cã
zvonurile au fost lansate într-un mod cel mai ºovin. S-a vorbit despre harta nouã
care a fost rãspânditã în Ardeal, dar precis nu s-a putut stabili cã cine a lansat.

Dupã informaþiile primite, am constatat cã la fabrica „Dermata” sunt elemente
ºovine, dintre care mai jos arãtaþi sunt principalii: 1. Darkó Tiberiu, contabil; 
2. Osváth Ioan, funcþionar; 3. Molnár Alexandru, la secþia de achizitori; 4. doamna
Loránd Andrei, secþia de curea de maºini; 5. Balázs György; 6. Cserkész Solomon;
7. dr. Sárosi Francisc, fost conducãtor al Tinerimii Maghiare „Turul”; 8. Szilvai
Ernest, secþia de piele crudã; 9. d-na Hadnagy Árpádné (soþul susnumitei este în
Ungaria, la armata maghiarã, locotenent); 10. Kovács Gábor, secþia de cumpãrare
materie brutã.

Am cãutat legãtura între muncitorii ºi funcþionarii din fabricã din fiecare clasã
ºi secþie ºi în fiecare sãptãmânã vom fi informaþi de cele ce se întâmplã la fabricã.

Vã rog sã binevoiþi a dispune[1].

Comisar ajutor
Löwinger Adalbert

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de poliþie Cluj, fond 209, dos. 627/1946, f.53)

[1] O parte din persoanele menþionate mai sus, precum ºi unii din participanþii la greva munci-
torilor de la „Dermata” din 25 aprilie 1946 (pe de o parte nemulþumiþi de salariile primite, pe de
alta ca protest în chestiunea „atribuirii Ardealului” României), au fost „epuraþi” din fabricã la
sfârºitul lunii mai. Vezi „Igazság” din 30 mai 1946, articolul: Muncitorimea de la Dermata ºi-a
curãþat rândurile de fasciºti.
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Legiunea Jand. Sãlaj-Zalãu Secret 
Nr. 12.213/1946.III.12

[Cãtre] Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Direcþia Sig. ºi Ordinii Publice
Serviciul Siguranþei. Bucureºti

La ordinul dvs. nr. 48.358/1946 referitor la verificarea cele raportate cu nota inf.
nr. 889 din 19.II.1946.

Am onoarea de a vã raporta cã din verificãrile fãcute în cauzã, am constatat cã
din plasa Carei sunt pregãtite pentru a pleca în Ungaria 70 familii, din comunele:

– 30 familii din comuna Petreºti
– 12 familii din comuna Urziceni
– 10 familii din comuna Foieni, iar restul din alte comune din pl. Carei
Aceºti locuitori sunt secui colonizaþi aici de autoritãþile maghiare în anul

1940/41 din judeþul Trei Scaune ºi urmeazã a fi împroprietãriþi în Ungaria. 
În ziua de 6 martie 1946 a plecat din Carei curierul  U.P.M.  spre a obþine apro-

barea plecãrii de la Inspectoratul de Poliþie Oradea.

Comandantul Legiunii Jand. Sãlaj ªeful Bir. Siguranþei
Cãpitan Dinescu Marin Pl. maj. Santãu Dumitru

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.62)

77
D.G.P. Politice
13 martie 1946

Uniunea Popularã Maghiarã

Uniunea Popularã Maghiarã din Cluj a intervenit pe lângã Inspectoratul din
localitate pentru germanii care urmau sã fie trimiºi la detaºamentele de muncã,
spunând cã aceºtia sunt de origine maghiarã, însã au fost înscriºi în grupul etnic
german fãrã consimþãmântul lor în prealabil, totuºi aceºtia pentru care U.P.M. a
intervenit sunt cunoscuþi germani, foºti membri ai grupului etnic german.

Ca rezultat al acestei intervenþii, din cei 120 de cetãþeni români de religie
evanghelicã luteranã, care ar fi fost apþi pentru încadrarea în detaºamentele de
muncã, nu au fost ridicaþi decât 6 minoritari germani.

[Informaþie] sigurã. Sursã: Inspectoratul de Poliþie Cluj.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 2/1946, f.122)
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Chestura Poliþiei Municipiului Cluj
Biroul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 25.149-S/14 martie 1946

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Cluj

Avem onoare a vã raporta cã Tribunalul Poporului din Cluj[1], judecând primul
lot de criminali de rãzboi, completul de judecatã, fiind condus de d-l preºedinte de
Tribunal Matei, a pronunþat în dupã masa zilei de 13 martie 1946 urmãtoarea hotã-
râre de condamnare cu no. 1, asupra nelegiuirilor comise la Huedin, Trãsnea, Mu-
reºeni de Câmpie, Mozga etc[2], fiind condamnaþi urmãtorii:

Condamnaþi la moarte: 1. Szinkovitz Zoltán; 2. Baji Francisc, moºier; 3. Wass
Andrei, moºier; 4. Wass Adalbert, moºier; 5. Ákosi, loc. colonel; 6. Mocsári,
subloc.; 7. Koltay, subloc.; 8. Szabó Zoltán, subloc.; 9. Gruppa Alexandru, stegar;
10. Gruppa Anton, sergent; 11. Bagyi Mihai, sergent; 12. Lovász, loc. col; 13. Gáll
Francisc; 14. Mihály Alexandru; 15. Pócs Ioan; 16. Budai I. Gyeppi; 17. Vasvári
Zoltán, loc.; 18. Lehotczky Carol, loc. col.; 19. Turcsányi Tibor, elev plut.; 20. Szõke
Alexandru; 21. Pokucs, locotenent; 22. Csárdás [Gergely], locotenent.

Condamnaþi la muncã silnicã pe viaþã: 1. Kovács Francisc Cusi; 2. Ercsei
Francisc; 3. Kovács Alexandru; 4. Máthé Francisc; 5. Kudor I. Duca; 6. Kozma A.
Biji; 7. Szekeres Ioan.

Condamnaþi la diferite pedepse. Muncã silnicã: 1. Fekete Paul, maior, 25 ani; 2.
Polgár, pl. major, 25 ani; 3. Sütõ Ioan, 25 ani; 4. Csepei Francisc, 25 ani; 5. Béres K.
Vasile, 25 ani; 6. Õsz Árpád, 25 ani; 7. Pincés ªtefan, 25 ani; 8. Borzási Francisc, 20
ani; 9. Bíró Emeric jun., 20 ani; 10. Béres F. Sigismund, 20 ani; 11. Kisfalusi Bálint,
20 ani; 12. Csepei Sigismund, 20 ani; 13. Soós Mihai, 20 ani; 14. Bethlendi Francisc,
15 ani; 15. Kudor ªtefan Hanzi, 5 ani; 16. Bartha Andrei, 10 ani; 17. Dézsi Francisc,
10 ani; 18. Ambrus Francisc, 10 ani; 19. Szabó Ioan, 8 ani; 20. Fábián Ioan, 8 ani.

Condamnaþi la temniþã grea: 1. Csepei Alexandru, 20 ani; 2. Bíró Emeric, 15
ani; 3. Titkos Iosif, 15 ani; 4. Kisfalusi Alexandru, 15 ani; 5. Béres Nicolae, 5 ani.

Achitaþi: 1. Tötös Ioan; 2. Máthé Paul; 3. Palódi Francisc; 4. Szabó Iuliu Sofron;
5. Faragó ªtefan; 6. Fazekas B. Paul; 7. Kõrösi Iosif.

Dezbaterile procesului au durat 4 zile, iar sentinþa datã a produs satisfacþie în
cercurile româneºti din localitate.

Chestor ªeful Bir. Pol. de Siguranþã
Gh. Crãciun Todiraºcu Gheorghe

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de poliþie Cluj, fond 209, dos. 627/1946, f.61)

[1] Tribunalul Poporului din Cluj a luat fiinþã la 22 iunie 1945 (la cererea lui Miklós
Goldberger), fiind organizat de acuzatorul ºef Avram Bunaciu ºi desfãºurând o activitate cu
metode mult mai severe decât în Vechiul Regat. O parte din dosarele instrumentate de aceastã
instituþie (în numãr de 28) se aflã la Arhivele Statului din Cluj, Fondul Tribunalul Poporului.
Asupra instituþiei vezi Cristina Pãiuºan, Justiþia popularã ºi criminalii de rãzboi, 1945-1947, în
„Arhivele totalitarismului”, VII, 1999, nr. 1-2, p.150-165.
[2] Procesul a început la 8 martie 1946, finalizându-se – dupã cum se vede – dupã numai patru
zile de dezbateri, deºi au fost judecaþi 63 de inculpaþi, acuzaþi pentru crime de rãzboi (eveni-
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mentele petrecute între 8-24 septembrie 1940 în localitãþile menþionate în document, la care s-au
mai adãugat: Nuºfalãu, Zalãu, Ip ºi Sucutaru). Sentinþa a fost publicatã de V. Lechinþan, Procesul
criminalilor de rãzboi de la Ip, Trãznea, Huedin, Mureºenii de Câmpie ºi din alte localitãþi sãlã-
jene. Sentinþa din 13 martie 1946 a Tribunalului Poporului din Cluj, în „Acta Musei Porolissensis”,
XVII, 1993, p.271-306, ºi de Petre Þurlea, Ip ºi Trãznea. Atrocitãþi maghiare ºi acþiune diplomati-
cã, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 1996, p.528-593.

79
Inspectoratul Jandarmi Oradea
Legiunea Jandarmi Sãlaj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1540 din 19 martie 1946

Suntem informaþi cã populaþia maghiarã a fost sfãtuitã de cãtre reprezentanþii
ei sã se înscrie în Partidul Naþional-Þãrãnesc ºi Liberal, urmãrind ca la viitoarele
alegeri aceste partide sã obþinã un numãr cât mai mare de voturi.

Astfel, am constatat cã în comuna Manau, din plasa Cehul Silvaniei, populaþia
maghiarã cautã pe orice cale sã se înscrie în Partidul Naþional-Þãrãnesc, evidenþi-
ind cã astfel Anglia, care se aratã din zi în zi mai puternicã, va ceda o parte din
Ardealul de Nord Ungariei.

Informaþie sigurã. Am dat ordin de informaþiuni subunitãþilor pentru a verifica
informaþiunea ºi în restul judeþului.

Comandantul Legiunii Jandarmi Sãlaj
Cãpitan Dinescu Marin

Comunicat: Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul Jandarmi Oradea,
Prefectura judeþului Sãlaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.103)

80
Ministerul Comunicaþiilor Confidenþial
Direcþiunea Generalã a Poºtelor, Telegrafelor ºi Telefoanelor
Serviciul Cabinetului. Telefon: 3.18.10
Nr. 40.062/19.3.1946

[Cãtre] Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ordinii Publice 
Serviciul Siguranþei. Bucureºti

La adresa dvs. nr. 47.545 din 15 februarie 1946.
Avem onoare a vã transmite, în copie, referatul nr. 131/1946 al inspectorului

Moruzi George I. de la Inspectoratul de control general P.T.T. Bucureºti, care a fost
delegat cu anchetarea cazului sesizat de dvs.
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Organul anchetator a constatat cã pe telegramele primite la aparat, la oficiul
Târgu Mureº, s-a aplicat de cãtre suboficiantele stagiare cl. IV, telegrafiste,
Ungvári Ana ºi Ungvári Elisabeta, semnãtura lor, cu ajutorul unei ºtampile-
parafe, improvizatã cu literele unei tipografii liliputane portative, compusã din
tipe de cauciuc volante, reprezentând litere mari de tipar, pe care le-a aºezat pe
un soclu cu port-litere ºi a format semnãtura lor.

Cu acest sistem, numitele suboficiante ºi-au efectuat o ºtampilã-parafã cu
numele lor compus din litere mari de tipar „Ungvári A” sau „Ungvári E”, dupã cum
erau de serviciu alternativ ambele suboficiante, surori, care litere aºezate de aºa
manierã cã distanþa dintre numele lor de familie Ungvári ºi litera A, care reprezin-
tã iniþiala numelui de botez Ana, sau litera E de la Elisabeta, nu este distinct ca
interval de separare ºi se citeºte în continuare Ungvária sau Ungvárie, iar la prima
vedere ºi la repezealã se citeºte Ungaria ºi Ungarie, de cãtre cei ce nu sunt iniþiaþi,
cã aceastã parafã reprezintã numele funcþionarei care a primit telegrama la aparat.

Se poate interpreta ºi ca o ºtampilã de en-tête, deoarece numitele funcþionare
au aplicat ºtampila sus în partea stângã pe blanchetele telegramelor.

Sub numele lor Ungvári A. ºi Ungvári E., ºtampila este completatã cu aceleaºi
caractere de tipar, cu luna, ziua, anul ºi numele staþiei Bucureºti, prin prescurtarea
Buc., iar ora este scrisã cu mâna, dând impresia unui numãr de inregistrare.

Organul de control anchetator a luat imediat mãsuri, pe loc, chiar în timpul
anchetei, interzicând la oficiul Tg. Mureº sã se mai întrebuinþeze în serviciul de
telegraf astfel de ºtampile-parafe neregulamentare, punând în vedere dirigintelui
oficiului Tg. Mureº sã ia mãsuri ca funcþionarii sã semneze cu mâna proprie
numele ºi prenumele lor complet pe telegrame, în partea de jos a blanchetului, la
locul indicat de instrucþiunile legii de exploatare P.T.T.

În ceea ce priveºte cã s-a intenþionat aplicarea echivoc ºi subversiv a parafei
Ungvaria pe telegrame la oficiul Târgu Mureº, cu scopul ca autoritãþile sã facã
vâlvã, sã gãseascã vinovate pe numitele suboficiante, aplicându-le pedepse,
pentru cã cei ce urmãreau sã speculeze ºi sã aþâþe ura ºi dezbinarea dintre
români ºi unguri în Ardeal, sã facã sã aparã statul român ca un asupritor ºi per-
secutor al maghiarilor din Ardealul de Nord, organul de control anchetator,
pentru a deruta pe agitatori ºi împiedica orice polemici de presã localã sau
comentarii din partea celor ce ar fi cãuat ca suboficiantele Ungvári Ana ºi
Ungvári Elisabeta sã aparã ca martire ºi eroine pentru cauza maghiarã, a comu-
nicat atât Sindicatului P.T.T. Tg. Mureº, care i-a cerut rezultatele anchetei, cât
ºi tuturor localnicilor care s-au interesat despre cele douã surori suboficiante,
cã numitele funcþionare Ungvári Ana ºi Ungvári Elisabeta nu au avut nici o
neregulã în serviciu, iar noi suntem mulþumiþi de ele, liniºtind spiritele aþâþate
de agenþii agitatori locali.

Noi vom lua urmãtoarele mãsuri:
1) Vom înzestra oficiile din Nordul Ardealului cu ºtampilele ºi sigiliile gravate

în limba românã, înlocuind pe cele cu inscripþii în limba maghiarã, pe
mãsura confecþionãrii celor dintâi. În acelaºi timp le vom procura ºi impri-
matele tipãrite în limba românã, necesare serviciului.

2) Vom pune în vedere Inspectoratelor P.T.T. din Nordul Ardealului sã nu mai
permitã personalului întrebuinþarea în serviciu a ºtampilelor-parafe cu sem-
nãturile funcþionarilor pe actele poºtale ºi telegrafice, ci vor semna propriu,
numele ºi prenumele lor, complet.
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Cu mãsurile de mai sus, vom lua posibilitatea agenþilor agitatori sã mai facã
jocul celor ce urmãresc dezbinarea populaþiei din Ardealul de Nord ºi intreþinerea
sentimentelor ºovine.

Director General Inspector
Profesor inginer Schileru Ion Moruzi George I.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.58)

81
Inspectoratul Jandarmi Oradea Legiunea Jandarmi Sãlaj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1509 din 19 martie 1946

Urmare la nota noastrã informativã nr. 845 din 21 februarie 1946 ºi cele pre-
vãzute în aceastã notã.

Suntem informaþi cã, în cursul lunii ianuarie 1946, preotul rom. cat. Tillingher
Francisc din comuna Urziceni [jud. Satu Mare], cu ocazia unei slujbe religioase în
bisericã, a adus la cunoºtinþa credincioºilor cã Rusia cautã 7.000.000 de ºvabi în
bazinul dunãrean, pe care intenþioneazã sã-i deporteze în Rusia. Ca urmare, fiecare
ºvab sã fie atent la declararea naþionalitãþii, ca nu cumva declarându-se ºvab sã fie
deportat în U.R.S.S. Fiecare locuitor fiind liber sã-ºi declare naþionalitatea, are
posibilitatea de a scãpa de deportare, declarându-se maghiar.

În urma acestei propagande, întreaga populaþie ºvabã din comuna Urziceni a
declarat cã este de naþionalitate maghiarã în urma ºtirilor false rãspândite de acest preot.

Informaþie sigurã. S-au dresat acte contra preotului, care cu raportul de mai sus
au fost înaintate Parchetului Trib. Sãlaj.

Comandantul Legiunii Jand. Sãlaj
Capitan Dinescu Marin

Comunicat: Insp. Gen. al Jand., Insp. Jand. Oradea, Prefect. Jud. Salaj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.89)
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Inspectoratul Jand. Tg. Mureº Legiunea Jand. Mureº

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 2951 din 19 martie 1946

Populaþia românã ºi maghiarã din judeþul Mureº trece prin o crizã gravã care
tulburã viaþa materialã, ca ºi viaþa spiritualã a acestora. Ne gãsim dinaintea unei
crize de ordin psihologic. Izvorul tuturor neajunsurilor rezidã în lipsa de adaptare.
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Se impune o reajustare a cãrei necesitate este evidentã. Naþionalitãþile con-
locuitoare continuã a fi stãpânite de acel egocentrism, neajungând la conºtiinþa
solidaritãþii care le uneºte. Deficienþa actualã a solidaritãþii nu provine de acolo cã
nevoia unei astfel de solidaritãþi n-ar fi devenit încã conºtientã sau ar pãrea prea
nouã, ci ºovinismul ºi orgoliul naþionalist sunt cei mai mari duºmani ai cooperãrii. 

În luna februarie 1945, Uniunea Popularã Maghiarã din Tg. Mureº, conform
instrucþiunilor primite de la Uniunea Popularã Maghiarã din Cluj, a dat dispoziþi-
uni locuitorilor de origine maghiarã – secui – din judeþul Ciuc pentru colonizarea
lor în judeþul Mureº. Aceste colonizãri, contrar dispoziþiunilor date, urmau sã se
termine la 1 aprilie 1945. Motivul colonizãrii ar fi fost teama sã  nu rãmânã pãmân-
tul nemuncit.

În intervalul de timp din luna februarie 1945 la 1 aprilie 1945 au fost colonizaþi
în jud. Mureº – de preferinþã în oraºul Reghin ºi comunele foste sãseºti ai cãror
locuitori se retrãseserã cu trupele germano-maghiare – circa 500 familii, care s-au
instalat în gospodãriile celor plecaþi. Aceste colonizãri au continuat însã ºi dupã 1
aprilie 1945, ele efectuându-se chiar ºi în prezent.

Secuii coloniºti din judeþul Ciuc au fost obligaþi sã predea primarilor
comunelor de origine, pe care le pãrãseau, bunurile mobile ºi imobile proprietate,
care urmau sã fie împãrþite locuitorilor nevoiaºi maghiari. Din investigaþii ar rezul-
ta cã în judeþul Mureº, în prezent, s-ar afla colonizaþi un numãr de circa 1500
familii secuieºti, dintre care în oraºul Reghin 250, în comunele: Batoº 230, Uila
200, Teaca 110, Dedrad 140, Ideciul de Jos 136, Ideciul de Sus 53, Iogio 40, Posmus
35, Petelea 75 etc. Aceºti coloniºti secui au ocupat imobilele cele mai bune, aca-
parând terenurile cele mai fertile. Au realizat majoritatea în localitãþi, ºi astfel ºi-au
impus  în posturile de conducere comunale locuitori de  origine maghiarã.

Colonistul secui a fost sprijinit atât de Uniunea Popularã Maghiarã, cât ºi de
unii reprezentanþi ai partidelor democratice, precum ºi de aceste autoritãþi comu-
nale locale, reuºind întotdeauna sã se colonizeze în bune condiþii, pe când colonis -
tul român nu totdeauna a reuºit, el acþionând izolat – cerând împroprietãrirea pe
baza actelor de participare la rãzboi, care nu totdeauna i-au dat câºtig de cauzã.
Mai mult chiar, coloniºtii secui nu înþeleg sã renunþe la situaþia lor privilegiatã
obþinutã în mod ilegal ºi samavolnic ºi sã dea acces ºi posibilitate de trai
coloniºtilor români, chiar când aceºtia sunt voluntari din divizia „Tudor
Vladimirescu”[1] ºi „Horia, Cloºca ºi Criºan”[2]. 

În comuna Batoº au loc zilnic incidente între coloniºtii maghiari ºi populaþia
româneascã. Datoritã acestor stãri de fapt s-a creat o crizã gravã în raporturile din-
tre populaþia românã ºi cea maghiarã din acest judeþ, al cãrei diagnostic este o
dezadaptare, provocatã de un hiperegoism naþional ºovin, care produce o psihozã
consistând în persecuþie, în incidente ºi vrajba continuã.

Egoismul naþional, care este un fenomen general ºi normal, devine con-
damnabil ºi anormal cãnd nu mai þine seama de drepturile de acelaºi fel ale alto-
ra, tinzând sã le calce sau cãlcându-le efectiv în picioare, prefãcându-se astfel
într-un hiperegoism pe care nimeni nu-l poate justifica.

Colonizãrile secuilor sunt ilegale, sunt samavolnice ºi contrare legii agrare. 
Populaþia românã susþine cã adevãratul mobil politic al acestor colonizãri de

secui  este crearea în judeþul Mureº a unei populaþii majoritare maghiare, pentru a
se putea declara acest judeþ ca al 4-lea judeþ secuiesc. Mai mult, populaþia
secuiascã creazã intenþionat incidente pentru ca sã forþeze mâna autoritãþilor com-
petente sã legalizeze situaþia lor, de fapt ilegalã. 
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Un secui din comuna Batoº ar fi declarat cã ar fi primit dispoziþii sã pãrãseascã
acea localitate, dar sã rãmânã tot în judeþul Mureº, întrucât autoritãþile comunale
din judeþul Ciuc au dispoziþii sã nu pemitã întoarcerea coloniºtilor. 

Coloniºtii români ºi populaþia româneascã acceptã împroprietãrirea în
comunele sãseºti a locuitorilor maghiari din judeþul Mureº, îndreptãþitã dupã legea
de împroprietãrire, dar socotesc ca o primejdie naþionalã faptul de a se aduce
intenþionat secui din judeþul Ciuc pentru a deveni dintr-o populaþie minoritarã o
populaþie majoritarã. Ei socotesc cã opera de dreptate socialã este necesarã, dar nu
înþeleg ca din motive electorale, din calcul meschin politic ºi din timiditate sã
profite reacþiunea maghiarã, care tinde la maghiarizarea acestui judeþ. 

Datoritã acestei situaþii de fapt, armonia dintre naþionalitatea românã ºi maghiarã
se resimte mult, neputându-se ajunge la conºtiinþa solidaritãþii. Se impune revizuirea
riguroasã a coloniºtilor ºi respectarea integralã ºi totalã a dispoziþiilor legale. 

Informaþie sigurã.

Comandantul Legiunii Jand. Mureº
Cãpitan Cârjeu I. P. Mircea

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.193-194)

[1] Divizia de voluntari „Tudor Vladimirescu” a fost constituitã în U.R.S.S., în 1943, din pri-
zonieri români, ºi avea ca comandant pe col. N. Cambrea, iar ca adjunct politic pe M. Haupt.
Pentru faptele de arme alãturi de armata U.R.S.S., la 9 februarie 1946 va fi acordatã medalia
sovieticã „Victoria” unui grup de 58 de ofiþeri români din aceastã divizie.
[2] Divizia „Horea, Cloºca ºi Criºan” era ºi ea constituitã din prizonierii de rãzboi români aflaþi
în U.R.S.S., sub comanda gen. Mihail Lascãr, locþiitor politic fiind Valter Roman. Aceasta a
venit în þarã în a doua jumãtate a lunii iulie 1945 (cf. Al. Duþu, C. Lãþea, M. Retegan, Politizarea
armatei române. Diviziile „Tudor Vladimirescu” ºi „Horia, Cloºca ºi Criºan”, în „Arhivele totali-
tarismului”, IV, 1996, nr. 1, p.153-163; idem, Politizarea armatei române. Divizia „Horia, Cloºca
ºi Criºan”, în „Arhivele totalitarismului”, VI, 1998, nr. 1, p.191-209).
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Legiunea Jandarmi Trei Scaune
Bir. Poliþiei ºi Siguranþei

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1752-S din 21 martie 1946

Legiunea este informatã cã în ziua 15 februarie 1945 a avut loc la Târgul Mureº
o adunare la care au fost invitate sã-ºi trimitã reprezentanþi, care sã le expunã
doleanþele, toate localitãþile din Ardealul de Nord. 

Din judeþul Trei Scaune s-a hotãrât sã fie trimise 30 de persoane, dar pânã în pre-
zent au fost identificate numai douã persoane, ºi anume Boer Alexandru din comu-
na Hãghig [jud. Covasna] ºi Barabás Carol, din  aceeaºi comunã, mici proprietari. 

Din informaþiile ce le deþinem, rezultã cã la aceastã adunare s-ar fi discutat
punerea bazelor „Partidului Micilor Proprietari”[1], la care sã adere toþi ungurii din
România, nu numai cei din Ardealul de Nord. Preºedinte ar fi fost ales numitul
Szász Pavel din comuna Sard, jud. Alba. 
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Propunem: Informaþia sã fie verificatã de Legiunea Tg. Mureº ºi eventual Alba,
întrucât alte date complementare în legãturã cu aceastã informaþie nu au putut fi
obþinute de noi. 

Comandantul Legiunii Trei Scaune
Maior Gh. Diaconescu 

Raportat: I.G.J, I.J.M.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.66)

[1] În România existase în perioada interbelicã Partidul Micilor Agrarieni (din 1933), înfiinþat
de Imre Réthy. „Modelul” venea însã ºi din Ungaria, unde, imediat dupã intrarea armatelor
sovietice, se înfiinþase Partidul Micilor Proprietari [Partidul Micilor Agrarieni], alcãtuit pre-
ponderent din clasa de mijloc, cu sentimente profund anticomuniste. La alegerile din 4 noiem-
brie 1945, aceºtia au obþinut 57% din voturile exprimate, în vreme ce Partidul Comunist avea
doar 17%. Aceastã victorie a alarmat pe comuniºtii români, care au decis transformarea
Uniunii Patrioþilor în Partidul Naþional Popular, grupare care sã apere interesele clasei mijlocii,
în cadrul cãreia au fost atraºi îndeosebi intelectuali (vezi Gh. Oniºoru, De la Uniunea Patrioþilor
la Partidul Naþional Popular, 1942-1949, în „Anuarul Societãþii de ªtiinþe Istorice din România.
Filiala Prahova”, III-IV, 1992, p.163-165). De altfel, în Ungaria, în ianuarie 1947, comuniºtii vor
instrumenta un pretins „complot antirepublican”, secretarul general al Partidului Micilor
Agrarieni, Béla Kovács, fiind arestat. În România, activitatea acestui efemer partid a fost
îndeaproape urmãritã (cf. Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 88/1946).

84
Inspectoratul de Jandarmi Mureº Legiunea de Jand. Tr. Micã

NOTÃ INFORMATIVÃ 
Nr. 158-S din 21 martie 1946

Informãm urmãtoarele:
În ziua de 15 martie 1946 a fost sãrbãtorit în comuna Dâmbãu [jud. Mureº],

raza Postului de Jandarmi Adãmuº, poetul maghiar Petõfi Sándor.
Sãrbãtorirea s-a început cu un serviciu religios la biserica unitarianã, iar la

ºcoala confesionalã s-a þinut o serbare unde s-a reprodus cu cântece ºi poezii
tineretul maghiar. Cu aceastã ocazie, Székelyi Alexandru a þinut un discurs popu-
laþiei maghiare, printre care a spus cã astãzi a sosit timpul ca tricolorul maghiar
sã fie scos ºi aerisit. A adus elogii poporului maghiar ºi limbii maghiare, spunând
cã este cea mai frumoasã, chiar ca trandafirii. A fost aplaudat de toatã asistenþa
maghiarã.

Dupã terminarea serbãrii, populaþia a ieºit pe uliþe în tradiþionalele costume
maghiare care erau prevãzute cu ºireturi astfel aranjate pentru a se evidenþia cât
mai mult culorile naþionale maghiare.

S-a mai remarcat cã la reproducerile teatrale, cei din piese aveau costume ale
honvezilor maghiari.

Seara, pe la orele 22, a fost sãrbãtoritã printr-o reprezentaþie teatralã tot la
ºcoala confesionalã. În timpul acestei reprezentaþii, ºcoala fiind la marginea
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comunei spre Târnãveni ºi sub un deal, indivizi necunoscuþi s-au apropiat de
ºcoalã, au tras 3 focuri de armã ºi la distanþa de 1000 m. au aruncat o grenadã care
a fãcut explozie, fãrã a face vreo victimã. S-a produs panicã printre asistenþã, însã
ulterior s-au liniºtit  ºi continuat serbarea. 

Cazul se cerceteazã de sectorul de jandarmi Târnãveni, însã pânã în prezent nu
s-a dat de urma celor care au aruncat grenada. 

Informaþie sigurã ºi verificatã.

Comandantul Legiunii de Jandarmi Tr. Micã
Maior V. Diulescu

Comunicat: I.G.J., Insp. jand. Mureº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.170)
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Leg. Jd. Someº Postul J. Cireºoaia

NOTA INFORMATIVÃ
No. 7 din 22.III.1946

Cu ocazia serviciului în comuna Cireºoaia [jud. Bistriþa-Nãsãud], am fost infor-
mat cã ungurii sperã sã facã autonomia Ardealului, fãrã sã depindã de Bucureºti
sau de Budapesta, spunând cã aici au de toate ºi nu ar avea nevoie de nimeni sau,
în cel mai greu caz, unirea Ungariei cu România sub conducerea unui preºedinte
ales, fãrã sã aibã rege.

Mãsurile luate: Nu a fost cazul, cãci nu se manifestã în public.
Informaþie sigurã ºi verificatã.

ªef de post
Plut. [indescifrabil]

Comunicat: Leg. Jand. Someº ºi sectorului Beclean

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Cluj, dos. 84/1945-1946, f.27)
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23 martie 1946

Marii „democraþi” unguri din Cluj

Dr. Demeter János, actualul subprimar al oraºului Cluj.
Acest individ trebuie deferit Tribunalului Poporului ca criminal de rãzboi ºi

Curþii Marþiale ca spion ºi duºman al statului român – aºa conchide opinia
românilor care i-au urmãrit activitatea din trecut ºi prezent. Fapte:
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1. Ca jurist, dr. Demeter János a fost unul din promotorii faimoasei ordonanþe
nr. 1440, prin care se confiscã proprietãþile cumpãrate de români dupã 1919.
El a fost unul din acei unguri juriºti din Transilvania de Nord care au pus la
cale multe mii de procese de natura aceasta. (Ca informatori pot sã
serveascã: Bichicean Ioan din Turda, farmacist – ni se pare cã ar fi vorba de
dl. lt. col. delegatul M.St.M. de pe lângã Comisia Mixtã din Cluj – ºi Berariu
Alexandru, locuitor în Jucul de Sus, jud. Cluj).

2. Dr. Demeter János, subprimar în Cluj, are un frate cu numele Demeter Béla,
care – pe vremuri – a fost redactor la ziarul „Ellenzék”[Opoziþia] din Cluj,
una dintre cele mai ºovine gazete ungureºti; aici, acest Demeter Béla a
susþinut tot timpul revizionismul unguresc, care a dus apoi la actul din
1940, la verdictul de la Viena. Acest Demeter Béla, de prezent este
funcþionar în Ministerul Presei ºi Propagandei din Budapesta[1]. 
Dr. Demeter János, subprimarul, furnizeazã fratelui sãu Béla, din Ministerul
Propagandei din Budapesta, imensul material de propagandã precum ºi date
tendenþioase pe care presa ºi diplomaþia ungureascã le folosesc cu abilitatea
cunoscutã contra statului ºi naþiunii române. (Informaþii mai ample pot
servi: Salvan Virgil, pensionar, ing. la primãrie). 
Fratele Béla din Budapesta, ºtiind bine româneºte, este ºi agentul de legãturã
între guvernul din Budapesta ºi cel din Bucureºti. El este unul din reprezen-
tanþii acþiunii de „înfrãþire veºnicã” a celor douã popoare, urmãrind în
aceastã acþiune a sa exploatarea credulitãþii ºi naivitãþii guvernanþilor
români în scopuri ºovine, ascunse ºi nemãrturisite, dupã planurile bine
ticluite ale revizioniºtilor unguri din Cluj, în frunte cu fratele sãu dr.
Demeter János din Cluj.

3. În toamna anului 1944, imediat dupã eliberarea Clujului, dr. Demeter János,
în calitate de subprimar confirmat de ruºi, împreunã cu fostul rector al
Universitãþii ungureºti Miskolczi Dezsõ[2] ºi cu Pásztay Géza[3], au fost cen-
trul acþiunii de discreditare a statului român. Cu ajutorul a douã unguroaice
salariate ale primãriei, a pus în funcþie ºi a supravegheat un oficiu de
„dãruire” a femeii maghiare poftelor sexuale ale ofiþerilor ruºi stabiliþi în
Cluj. Soþii ºi fiice din societatea „înaltã” ungureascã, cu ºtirea ºi îndemnul
de multe ori ale soþilor ºi pãrinþilor, uneori chiar cu concursul acestora, s-au
„jertfit” pe „altarul sfânt al patriei” – maghiare bineînþeles –, patronat ºi
supravegheat de dr. Demeter János. 
Cu mare abilitate, minciuni, calomnii ºi amãgiri a subminat autoritatea statu -
lui român. Ca urmare a acþiunii iniþiate de ei, susþinutã cu viclenie de ero-
tismul unguroaicelor „jertfelnice”, s-a ajuns la alungarea autoritãþilor
româneºti din Transilvania de Nord, instituirea administraþiei militare ruseºti
exercitatã prin aceºti unguri grupaþi în rãsunãtorul „Front Naþional Democrat”,
de unde apoi s-a ajuns la „Republica” autonomã ºi la guvernul lui Vescan.

4. Dr. Demeter János, subprimarul Clujului, a stat în fruntea miºcãrii sepa-
ratiste. A iniþiat ºi executat tipãrirea „Leilor Sovietici”, în scop de a se face
independent din punct de vedere financiar de statul român. Ca ministru de
finanþe în guvernul republican al lui Vescan, a lucrat cu toate mijloacele
pentru a se menþine starea existentã contra chiar a convenþiei intervenite
pentru schimbul pengõ-ului ºi a leilor ruseºti. Urmarea acestei campanii a
fost cã mulþi unguri au rãmas cu pengõ-ii neschimbaþi.
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5. Încã din toamna anului 1944 a activat împreunã cu ºeful siguranþei din Cluj,
evreul dr. László, pentru a împiedica „cu orice mijloace” – cum au pronunþat
ei ordinul în conclavul ungurilor deveniþi democraþi – reîntoarcerea
românilor refugiaþi ºi expulzaþi la vetrele lor ºi în special a intelectualilor.
Dispoziþiile categorice de arestare a oricãrui român, sub învinuirea de fascist,
au fost date de Demeter János. ªi fiindcã primii care s-au reîntors din refugiu
dintre intelectualii români, dupã expulzarea autoritãþilor române din
Transilvania de Nord, au fost învãþãtorii ºi profesorii, furia acestuia ºi a lui dr.
László s-a îndreptat contra acestora. În timpul Republicii Vescaniene nu mai
puþin de 33 de învãþãtori ºi profesori români erau arestaþi ºi închiºi în tem-
niþele poliþiei din Cluj, unde au fost þinuþi sãptãmâni ºi luni, fãrã sã fie intero-
gaþi mãcar, pe lângã alte zeci de intelectuali ºi militari ai armatei române.
Unii dintre aceºtia au fost groaznic maltrataþi. (Ca informatori pot sã
serveascã: prof. Petruca Gh., insp. general Coza ºi insp. primar Macavei etc).
Persecuþia contra românilor s-a dezlãnþuit cu toatã furia horthystã care, în
unele forme, mai continuã ºi azi.

6. A pus bazele unei societãþi iredentiste maghiare deghizatã ca oficiu de
închiriere ºi rechiziþionare, care a legat, încã în ianuarie 1945, toate
locuinþele goale din centrul Clujului, cu contracte fictive, pe seama
ungurilor chemaþi din Ungaria. Lui i se pot datora în mare parte succese-
le de colonizare a Clujului cu unguri veniþi din Ungaria, fãrã nici un act
de cetãþenie, care ºi azi ocupã locuinþele refugiaþilor, care stau în mizerie.
Neexecutarea evacuãrii celor neîndreptãþiþi – unguri bineînþeles – ºi
zãdãrnicirea descongestionãrii Clujului se datoreºte lui dr. Demeter János.

7. La înfiinþarea Universitãþii ungureºti în iarna anului 1944/45, el, împreunã
cu Pásztay Géza ºi Miskolczi Dezsõ, au cerut ºi obþinut autorizaþia de au
depus jurãmântul pe „statul maghiar al Coroanei Sf. ªtefan” (preciziuni
poate da ziaristul Tiss).

8. Dr. Demeter János, cu organizaþia lui de la primãrie, a zãdãrnicit
reromânizarea numelui strãzilor. Românii participanþi în comisie s-au retras,
deoarece nu puteau ajunge la înþelegere cu Demeter ºi clica lui ºovinã, care,
apoi, au stabilit o nomenclaturã de batjocurã cu de la sine putere ºi contra
ordinelor Ministerului de Interne. Conform acestei nomenclaturi se executã
acum tãbliþe cu denumiri noi, bãgând în cheltuialã inutilã pe cetãþeni ºi
oraºul (prof. Vasiu, Mészáros).

9. Ca membru influent al P.C.R., lucreazã ºi aici contra intereselor românilor ºi a
statului român ºi în interesul revizionismului unguresc. Din cele expuse mai
sus, sintetizate dupã versiunile ce circulã în public, se constatã cã Demeter
János, ajutor de primar din Cluj, este: criminal de rãzboi, un periculos agent
în serviciul unor state strãine, îndreptat contra statului român, agent provoca-
tor de urã între popoarele conlocuitoare, organizator al persecuþiilor
românilor, provocator al unor situaþii dãunãtoare neamului românesc[4].

Pentru toate acestea, opinia publicã româneascã, cere sancþiuni.

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 9/1944-1947,
f.216-217)

[1] Béla Demeter (1910-1952), jurnalist ºi editor, în perioada interbelicã a publicat în „Erdélyi
Fiatalok” mai multe studii despre cercetãrile lui D. Gusti. Note ale lui Béla Demeter trimise
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Ministerului de Externe maghiar, asupra situaþiei din Transilvania în vara lui 1945, în vol.
Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetérõl (1945-1947) [Revizio-
nism sau autonomie? Documente din istoria relaþiilor româno-maghiare], ed. Gábor Vincze,
Budapest, Teleki László Alapítvány, 1998, p.50-53, 55-59, 63-68, 92-115, 171-173 º.a.
[2] Dezsõ Miskolczi (1894-1979), profesor la universitãþile din Szeged, Cluj ºi Târgu Mureº,
specialist în anatomia ºi fiziologia sistemului nervos. Membru de onoare al Academiei Române
(1965) ºi membru al Academiei Maghiare de ªtiinþe.
[3] Géza Pásztay (1892-1971), om politic ºi profesor la facultatea de drept a Universitãþii
„Bolyai”.
[4] Pentru o mai bunã imagine asupra lui János Demeter, vezi fondul arhivistic creat sub
numele acestuia ºi aflat în custodia Societãþii Muzeului Ardelean din Cluj.
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Inspectoratul Jandarmi [Târgu Mureº] Legiunea Jand. Mureº

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 3117 din 23 martie 1946

Urmare la nota informativã nr. 2774 din 15 martie 1946, nr. 2455 din 18 mar-
tie 1946 ºi nr. 2951 din 19 martie 1946.

Faptul cã în comunele foste sãseºti din acest judeþ au fost colonizaþi în mod ile-
gal ºi samavolnic de cãtre Uniunea Popularã Maghiarã circa 1500 familii de secui
din judeþul Ciuc, contrar prescripþiunilor legii de reformã agrarã ºi dispoziþiilor
date de dl. primul-ministru dr. Petru Groza ºi de dl. Teohari Georgescu, ministrul
Afacerilor Interne, care a interzis categoric, prin ordin, efectuarea de colonizãri, a
provocat o stare de spirit mult agitatã, dând naºtere la incidente între populaþia
românã ºi coloniºtii secui. Nu s-a semnalat nici un incident între populaþia românã
ºi cea maghiarã bãºtinaºã sau originarã din judeþul Mureº.

Populaþia românã comenteazã cã aceste colonizãri masive cu secui s-au execu-
tat în mod intenþionat, cu scopul de a se crea în mod artificial ºi în acest judeþ o
populaþie majoritarã maghiarã, declarând apoi judeþul Mureº ca fiind al 4-lea judeþ
secuiesc. Mai mult, susþine cã aceste colonizãri au fost inspirate ºi ordonate de
reacþiunea maghiarã din Budapesta, care de la cedarea Ardealului de Nord a
urmãrit în mod continuu ºi metodic maghiarizarea pãrþii de nord a judeþului
Mureº, în scopul creãrii unui coridor maghiar care sã despartã în douã elementul
bãºtinaº compact  românesc ºi sã aibã legãturã cu Ungaria. Deviza era [ca] expan-
siunea secuilor sã se facã numai spre vest. Acest  plan nu a putut fi îndeplinit inte-
gral datoritã evenimentelor. 

Incidentele între populaþia românã ºi coloniºtii secui au început în comuna
Batoº [jud. Mureº], în ziua de 13 martie, datoritã în bunã parte modului cum s-a
comportat notarul comunei Uila [jud. Mureº], Szigeti Mihail. S-a raportat cu nota
informativã nr. 2774 din 15 martie 1946.

În noaptea zilei de 17 spre 18 martie a.c., în curtea directorului ºcolii primare
maghiare, Roman Victor, din comuna Batoº, cunoscut propagandist ºovin, a explo-
dat o grenadã. În noaptea zilei de 21 spre 22 martie 1946, în comuna Batoº, în grã-
dina colonistului secui Kedves Ludovic, în spatele unei ºure, la o distanþã de circa
100 de metri de casã, a explodat un proiectil de brand. Proiectilul a fost acoperit
cu paie, cãrora li s-a dat foc. Autorii nu au fost descoperiþi. Victime ºi stricãciuni
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nu au fost. Se bãnuieºte cã însuºi colonistul secui Kedves Ludovic  a pus la cale
aceasta. Susmenþionatul locuitor a pãrãsit localitatea. 

Neînþelegerile  ivite în comuna Batoº par sã fi fost puse la cale de coloniºtii
secui, dirijaþi de învãþãtorul maghiar Roman Victor din acea comunã, cu scopul  de
a obliga autoritãþile competente sã legalizeze situaþia de fapt ilegalã a coloniºtilor
secui. Uniunea Popularã Maghiarã din Tg. Mureº a dispus mutarea învãþãtorului
maghiar Roman Victor, care a ºi pãrãsit comuna Batoº. 

Notarul comunei Uila, Sigheþi Mihail, s-ar fi exprimat cã dacã ar fi avut
cunoºtinþã cã pe hotarul comunei Uila ar fi fost dl. Ceselean V.P., inspector gene-
ral, consilier tehnic al reformei agrare din Ministerul Agriculturii ºi Domenii,
Direcþia Proprietãþii ºi Bunurilor Statului, venit în scopul rezolvãrii chestiunilor în
litigiu referitor la reforma agrarã, ar fi dat dispoziþii pãdurarului sã-l împuºte.
Acest notar, din ziua de 13 martie a.c., nu s-a reîntors în comuna Uila.

Au pãrãsit comuna Batoº 12 familii de coloniºti secui, care s-au instalat provizo-
riu în oraºul Reghin. Aceºti secui au pãrãsit localitatea conform ord. nr. 3671/1946 al
Prefecturii judeþului Mureº, ca fiind stabiliþi în comunã dupã data de 1 ianuarie 1946. 

În ziua de 20 martie a.c., orele 14.15, în oraºul Reghin, preotul maghiar
Horváth Ladislau din acea localitate, cu ocazia unui incendiu ce a izbucnit într-o
ºurã, a afirmat cã trebuie sã fie vorba de o rãzbunare din partea românilor, întrucât
mai mulþi secui din cei plecaþi din comuna Batoº îºi aduseserã puþin fân. Din
cercetãrile fãcute de poliþia oraºului Reghin, pânã în prezent nu s-au putut stabili
cauzele incendiului, însã afirmaþia preotului pare cu desãvârºire exclusã. Poliþia
crede cã aceastã afirmaþie a fãcut-o cu scopul de a agita spiritele ºi a erija pe
maghiari ca victime ale acþiunii reacþionare din partea românilor.

În ziua de 19 martie a.c., în oraºul Reghin, pe când coloniºtii secui care pãrã-
siserã comuna Batoº – conform ord. Prefecturii jud. Mureº, întrucât fuseserã colo-
nizaþi dupã 1 ianuarie 1946 – intrau în acel oraº, au fost opriþi de soþia
preºedintelui Uniunea Popularã Maghiare din acea localitate, Domokos Szabó,
care era însoþitã de restauratorul Kudor. Acesta a admonestat pe coloniºti, de ce au
pãrãsit comuna ºi de ce nu au pus mâna pe topoare ºi furci contra românilor. A
precizat totodatã cã Uniunea Popularã Maghiarã urmãreºte scopuri bine definite,
referitoare la colonizarea secuilor, ºi cã cu riscul vieþii lor vor reuºi ca secuii sã
rãmânã pe loc. 

Cea mai mare parte din coloniºtii secui au rãmas în oraºul Reghin. Populaþia
românã din Reghin este profund nemulþumitã, iar spiritele sunt agitate. 

Prefectura judeþului Mureº a dispus înlocuirea autoritãþilor comunale din
comuna Batoº.

Locuitorii români din comuna Monor, judeþul Nãsãud, ar fi luat parte la aceste
incidente ºi în special la cele petrecute în ziua de 13 martie 1946.

Starea de spirit dintre populaþia românã ºi coloniºtii secui din judeþul Ciuc
continuã a fi agitatã. Informaþie sigurã.

Comandantul Legiunii Jand. Mureº
Cãpitan Cârjeu I.P. Mircea

Comunicat: I.J.M., I.G.J., Prefectura

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.198-199)
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Inspectoratul Jandarmi Cluj Legiunea Jandarmi Cluj

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 378 din 29 martie 1946

În dimineaþa zilei de 26 martie 1946, organele de informare ale acestei legiuni
au gãsit lipite pe geamurile ºi burlanele caselor din oraºul Cluj, Calea Moþilor, niºte
buline gumate, care prezentau pe o parte scris cu cernealã urmãtoarele: „Sus
E.R.A.”, iar pe altele: „Trãiascã E.R.A.”.

Fãcându-se de noi investigaþii pentru identificarea însemnãtãþii acestor iniþiale,
luând totodatã contact ºi cu organele de Siguranþã ale Chesturii Poliþiei Cluj, am
constatat cã iniþialele „E.R.A.” înseamnã: „Erdélyi Rongyos Alakulatok”, tradus pe
româneºte „Organizaþiile Zdrenþãroºilor Ardeleni”.

Aceasta este o organizaþie teroristã maghiarã veche, care a luat fiinþã în Ungaria
încã prin anul 1933-1934, fiind sub tutela guvernului maghiar, care îi întreþinea cu
bani ºi dotându-i cu armament ºi material explozibil. Membrii acestei organizaþii
au fost instruiþi de cãtre ofiþeri unguri activi la Janke Puszta, în apropiere de fron-
tiera Iugoslaviei.

Cu aceste organizaþii s-a dat lovitura în Cehoslovacia în primãvara anului 1939,
de cãtre unguri, fiind introduse din timp în Cehoslovacia clandestin[1].

Aceste organizaþii erau formate din elemente care, sustrãgându-se serviciului
militar român, treceau în Ungaria fraudulos ºi pe care apoi guvernul maghiar le
întrebuinþa la diferite însãrcinãri de ordin politic în România.

Din informaþiile primite, aceastã organizaþie s-ar fi reînfiinþat în Ardealul de
Nord acum, nu de mult timp, ºi în mare parte conducãtorii ei ar fi în special pre-
oþii ºi învãþãtorii romano-catolici. Se pare cã în oraºul Cluj, Liceul romano-catolic
nu este strãin de aceste organizaþii teroriste.

Mãsuri luate: Pentru urmãrirea ºi identificarea acestei organizaþii, pe teritoriul
rural, am dat Ordinul de informaþii nr. 22, din 28 martie 1946, cu lãmuriri com-
plete, ºi totodatã am luat în acest scop contact ºi cu organele de Siguranþã ale
Chesturii Poliþiei Cluj.

Propuneri: Întrucât aceste probleme prezintã un serios pericol pentru statul
român, este imperios necesar ca problema sã fie urmãritã pe întreg cuprinsul
Ardealului de Nord.

Comandantul Legiunii Jandarmi Cluj ªeful Bir. Siguranþei
Maior D. Moºora Pl. major V. Mureºan

Comunicat: I.G.J., Inspect. Jand. Cluj, Centr. Contr. Militar nr. 3 Cluj, Chestura Pol.
Cluj

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 393/1945, f.184)

[1] Aproximativ 400 de membri din „Rongyos Gárda” au fost implantaþi în Cehoslovacia,
provocând dezordine ºi agitaþie în rândurile populaþiei civile imediat dupã primul arbitraj de
la Viena (4 nov. 1938), pentru ca în martie 1939 Ungaria sã ocupe Ucraina Subcarpaticã.
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Legiunea Jand. Sãlaj-Zalãu Secret
Nr. 2089/1946.IV.2

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþia Sig. ºi Ordinii Publice. Serviciul Siguranþei

Urmare la nota noastrã informativã  nr. 4133 din 7 decembrie 1945.
Am onoarea a raporta cã situaþia ºcolilor maghiare ºi române din judeþ este

dupã cum urmeazã:
– 160 ºcoli maghiare cu 15.967 copii ºi 370 învãþãtori, plus 23 de locuri
vacante, adicã la fiecare 98 copii o ºcoalã ºi la fiecare 45 copii un învãþãtor. 
– 261 ºcoli româneºti cu 28.078 copii ºi 518 învãþãtori, plus 110 locuri vacante,
adicã la fiecare 54 copii un învãþãtor ºi la 108 copii o ºcoalã. 
Rezultã cã într-un judeþ cu populaþie majoritarã românã, procentajul ºcolilor ºi

învãþãtorilor maghiari este în avantaj, în plus, la ºcolile maghiare, urmeazã ºi copiii
ºvabilor ºi chiar români, aºa cum am raportat cu nr. 3892 din 19 decembrie 1945,
nr. 4133 din 7 decembrie 1945, nr. 3445 din 11 noiembrie 1945 ºi nr. 3607 din 16
noiembrie 1945. 

Faþã de aceastã situaþie, rugãm sã binevoiþi a interveni locului în drept sã se
trimitã învãþãtorii necesari, mai ales cã mai sunt încã sate româneºti fãrã învãþã-
tori sau cu învãþãtori insuficienþi ºi a se ordona ca sã se retragã ºi sã se înscrie la
ºcolile româneºti copiii românilor, iar pentru ºvabi ºi celelalte nationalitãþi
minoritare, dacã nu li se deschid ºcoli proprii, sã se facã propagandã ºi trimite
copiii la ºcolile româneºti, mai ales cã posedã limba românã. 

Comandantul Legiunii Jand. Sãlaj ªeful Bir. Siguranþei
Cãpitan Dinescu Marin Santu Dumitru

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 65/1945, f.262)
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Legiunea Jandarmi Trei Scaune
Biroul Siguranþei

NOTÃ INFORMATIVÃ
No. 2143 din 5 aprilie 1946

Urmare la nota no. 1076 din 15.II.1946, referitor la afiºarea unei table de lemn
cu un text ºovinist maghiar la cooperativa din comuna Araci-Tr. Scaune [jud.
Covasna].

În dimineaþa zilei de 29 martie 1946, pe uºa ºcolii primare din comunã, s-a
gãsit o altã scândurã cu dimensiunile de 42x21 cm., scris cu creionul în limba
maghiarã urmãtoarele:
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”Onorate comitet,
Aceasta-i frãþia democratã, voi 10-12 persoane aþi bagat în primãrie de abia 3

unguri. Tu hodorogule de Pustoi, ai ajuns în Birou folosind momentul. Dacã cine-
va a donat de bunã voie pentru bisericã, voi l-aþi trimis înapoi. Faceþi ce vreþi cu
pãdurea comunei. Nici un lemn nu veþi primi mai mult decât ungurii. Aceste
pãduri au fost cumpãrate în frumoasele timpuri maghiare. Le-am cumpãrat de la
Boldy ºi avem mai mult drept la ele. Rugaþi-vã bine. Dacã Dumnezeu aduce drep-
tate, cel puþin la ºase inºi va fi umplutã pielea cu paie.

Valahilor
În lungul strãzii strigaþi democraþia. Moºia lui Domokos, contelui, ºi a lui Csulak,

toate au ajuns pe mâinile voastre, pentru cã aþi luptat în fabrica „Lempes”. Numai
învãþãtorul a rãmas la Odessa. Pentru aceasta a luat grãdina lui Magda, soþia lui.
Adevãrata lege spune cã cine a cãzut pe frontul de rãsãrit, acela nu este îndreptãþit la
împroprietãrire, cã au împuºcat ruºi. Numai cã legea ar trebui sã ºtie cã nici pensia
nu ar trebui datã urmaºilor. Aþi uitat cã toþi valahii aþi fost legionari. Învãþãtorul ºi
soþia lui au fost ºefii principali. De când locuieºti în comunã, toate relele le-ai fãcut”.

Mãsurile luate: S-a  dat ordin postului sã facã cercetãri pentru identificarea
autorului acestei inscripþii ºoviniste ºi a se stabili dacã prima tablã gãsitã la data
de 15 februarie nu a fost scrisã de acelaºi autor.

Comandantul Legiunii Trei Scaune
Maior Gh. Diaconescu

Raportat: I.G.J, I.J.M, C.4 C.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.15)
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Inspectoratul Jand. Tg. Mureº Legiunea Jand. Mureº

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 3667 din 6 aprilie 1946

Urmare la nota informativã nr. 3385 din 30 martie 1946.
În zilele de 4 ºi 5 aprilie a.c. au avut loc în oraºul Tg. Mureº, comuna Batoº din

acest judeþ, lucrãrile comisiei interministeriale de reformã agrarã.
Au luat parte la lucrãrile comisiei, pe lângã membrii acesteia veniþi de la

Bucureºti, ºi domnii Vaida Vasile[1] ºi Nagy István[2], delegaþi ai Partidului
Comunist Român, regionala Cluj, d-l Kurkó Gyárfás, preºedintele Uniunii Populare
Maghiare din România, reprezentanþii judeþeni ai partidelor din F.N.D., reprezen-
tanþi ai Uniunii Populare Maghiare locale, d-l colonel inspector jandarmi Mureº ºi
comandantul Legiunei Jandarmi Mureº.

Problema în jurul cãreia a gravitat tot timpul atenþia ºi preocuparea tuturor a
fost rezolvarea aºa numitului „caz de la Batoº”, adicã colonizãrile în acest judeþ ale
secuilor din judeþul Ciuc. Aceastã problemã a fost studiatã din punct de vedere
juridic, al echitãþii ºi politic.
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Concluziile la care s-a ajuns sunt:
– Colonizãrile de secui în cele 10 comune sãseºti din acest judeþ s-au executat
de cãtre Uniunea Popularã Maghiarã, în baza hotãrârii luate, în luna ianuarie
1945, de cãtre F.N.D. din Cluj. La aceastã ºedinþã a F.N.D. din Cluj nu a partici-
pat nici un delegat al F.N.D. din Tg. Mureº, ci numai prefectul judeþului, d-l dr.
Victor Groza.
Membrii F.N.D. din Mureº n-au împãrtãºit hotãrârea F.N.D. din Cluj.
Uniunea Popularã Maghiarã a început lucrãrile premergãtoare executãrii colo-

nizãrii înaintea hotãrârii F.N.D. din Cluj. Execuþia colonizãrii masive a avut loc
dupã data de 7 decembrie 1945, când d-l ministru al Afacerilor Interne[3], prin
ord. telegrafic, a dispus oprirea colonizãrii.

Deºi acest ordin a fost adus la cunoºtinþa Uniunii Populare Maghiare din Tg.
Mureº, totuºi colonizãrile au continuat pânã în luna martie 1946.

Din punct de vedere juridic colonizarea secuilor este ilegalã, întrucât:
– Colonizãri de secui s-au executat ºi dupã difuzarea ordinului ministrului
Afacerilor Interne ºi dupã apariþia legii de reformã agrarã, care nu prevede nici
o dispoziþiune referitoare la colonizãri.
– Nu se pot face colonizãri atât timp cât îndreptãþiþii la împroprietãrire din
judeþul Mureº nu au fost împroprietãriþi din lipsã de pãmânt. În acest judeþ mai
sunt circa 30.000 (20.000 români ºi 10.000 maghiari) îndreptãþiþi la împroprie-
tãrire, care din lipsã de pãmânt nu pot fi satisfãcuþi.
– Situaþia în aceastã regiune este aparte întrucât, fiind în trecut o regiune de
frontierã, un mare numãr de locuitori s-au înrolat voluntari în armata românã,
ducând lupta contra trupelor germano-maghiare, unii din ei ajungând pânã în
munþii Tatra.
– Majoritatea îndreptãþiþilor la împroprietãrire nesatisfãcuþi din acest judeþ
sunt din cei prevãzuþi de lege ca fãcând parte din categoria I. O parte destul de
însemnatã din îndreptãþiþii la împroprietãrire satisfãcuþi au primit un lot de ½
sau un jugar.
– Comunele pãrãsite de saºi au fost cele mai înfloritoare ºi sunt cele mai bogate
în teren arabil, pomiculturã, vii.
– În aceste comune, coloniºtii secui nu au fost împroprietãriþi, ci fiecare a luat
în stãpânire terenul pe care l-a voit ºi unde a voit.
– Comunele sãseºti care în trecut s-au bucurat de mari privilegii, sunt înveci-
nate cu localitãþi româneºti, românii fiind aceia care au muncit aceste pãmân-
turi din timpuri îndepãrtate. Au existat localitãþi fie numai cu populaþie
sãseascã, fie cu populaþie sãseascã ºi româneascã. Populaþia maghiarã de regu-
lã nu a locuit în aceeaºi comunã cu saºii.
Din punct de vedere al echitãþii, colonizarea secuiascã în aceste comune sãseºti

este nedreaptã. Argumentele specificate mai sus conduc la aceastã concluzie.

Din punct de vedere politic:
Este greu sã se tragã o concluzie, deºi reprezentanþii unor partide din F.N.D.,

atât în prezenþa delegaþiilor tuturor comunelor din judeþ, cât ºi în consiliul
politic care a avut loc, au susþinut cã s-a urmãrit în mod întenþionat de Uniunea
Popularã Maghiarã maghiarizarea judeþului Mureº, precum ºi executarea planu-
lui horthyst de a se crea un coridor care sã facã legãtura între judeþele secuieºti
cu Ungaria.
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Incidentele de la Batoº:
Ar fi avut drept scop crearea unei stãri de neînþelegere ºi neliniºte între

coloniºtii secui ºi populaþia româneascã, pusã la cale de cãtre locuitorii saºi,
circa 200, care s-ar fi reîntors în comunã ºi care s-ar fi folosit pentru reuºitã atât
de reacþiunea maghiarã, cât ºi de reacþiunea românã. Locuitorii saºi au fost
primiþi de autoritãþile administrative locale, fiind adãpostiþi în câte o camerã în
casele coloniºtilor care au acceptat aceasta. Autoritãþile administrative locale
erau maghiare.

S-au stabilit în mod precis drept reacþionari notorii ºi instigatori 2 locuitori
secui (învãþãtorul maghiar Roman Victor ºi colonistul secui Kedves Ludovic).
Populaþia comunei Batoº a solicitat comisiei ca aceºti instigatori principali, împre-
unã cu alþi 3, sã nu se reîntoarcã în comuna Batoº, întrucât contrariu liniºtea va fi
periclitatã.

Deºi ziarul local maghiar „Szabad Szó”  în nenumãrate rânduri a înþeles sã
ia o atitudine din care sã rezulte o animozitate contra jandarmilor, totuºi
comisia a constatat cã jandarmilor nu li se poate aduce nici o acuzã.

Referitor la incidentele petrecute în comuna Batoº s-au executat cercetãri,
actele dresate fiind înaintate instanþelor competente.

Locuitorilor români Buzaº Ilie ºi Bampa Ioan din comuna Batoº li s-au dresat
acte ºi au fost înaintaþi Curþii Marþiale Cluj, deºi contra lor nu au existat probe
evidente de vinovãþie (declaraþia coloniºtilor secui cu care în prealabil avuse-
serã neînþelegeri) ºi la cererea expresã a Uniunii Populare Maghiare ºi a
reprezentanþilor unor partide democratice. Uniunea Popularã Maghiarã mi-a
solicitat chiar arestarea tuturor coloniºtilor români din comuna Batoº.

Contra instigatorilor maghiari nu s-au putut dresa acte, întrucât Uniunea
Popularã Maghiarã a susþinut pe aceºtia, care s-au sustras arestãrilor, pãrãsind
comuna, iar uneori chiar judeþul.

Hotãrârile comisiei:
Coloniºtii secui plecaþi din comuna Batoº ºi stabiliþi în oraºul Reghin, circa

67 familii, întrucât o parte din ei au mers în judeþ sã se reîntoarcã în comuna
Batoº, mai puþin familiile celor 2 inºi Roman Victor ºi Kedves Ludovic. Aceºti 2
instigatori urmeazã sã fie împroprietãriþi în oraºul [...]* (distanþa de comuna
Batoº 14 km.).

Locuitorii saºi din  comuna Batoº vor fi cartiruiþi în circ [... ]* din marginea
comunei.

Comitetul local de împroprietãrire din comuna Batoº va executa lucrãrile de
expropriere a foºtilor locuitori saºi din comunã, execuþie care pânã în prezent
nu s-a fãcut.

Greutãþi întâmpinate:
– Lipsa totalã de înþelegere ºi de colaborare cu organizaþia Uniunei Populare
Maghiare, atât localã, cât ºi centralã, deºi Legiunea a întreprins tot ceea ce a
socotit cã este posibil pentru a realiza aceasta.
– La bunãvoinþa ºi totala solicitudine acordatã reprezentanþilor acestei orga-
nizaþii s-a rãspuns cu neîncredere, ºicane ºi ostentaþii. Suspiciunea a mers
pânã la intimidare.
– Nu se înþelege cã ideea de libertate fãrã respectarea noþiunii de autoritate
nu are nici o valoare constructivã.
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– Expunerea ce am fãcut în faþa comisiei interministeriale, referitor la modul
cum repezentanþii locali ai Uniunii Populare Maghiare au înþeles sã
acþioneze în numitul caz Batoº, deºi s-au dovedit a fi juste, totuºi respectiva
organizaþie a rãmas mult neplãcut impresionatã.
– Cele susþinute fiind bazate pe date concrete ºi situaþii statistice, deºi iniþial
au pãrut a nu fi verosimile, pânã la urmã au fost recunoscute de aceastã
comisie ca fiind judicioase ºi obiective.
– Cei doi instigatori maghiari rãmânând în oraºul Reghin, probabil vor conti-
nua acþiunea lor de subminare. Nu au fost reþinuþi în vederea cercetãrilor pen-
tru a nu se agita spiritele. Aceasta a fost cerutã de comisia  interministerialã.
– Starea de spirit a populaþiei române din toate comunele sãseºti continuã a
fi neliniºtitã cu atât mai mult cu cât cele discutate în comisia interministe-
rialã au fost difuzate în judeþ de cãtre delegaþii care au luat parte. Datoritã
acestei stãri de lucruri, precum ºi faptului cã Uniunea Popularã Maghiarã
este ostilã unei colaborãri loiale, apreciez cã liniºtirea spiritelor va fi de
scurtã duratã.
– Populaþia româneascã îºi vede încãlcate drepturile ei legitime.
– Colonizarea secuilor a fost arbitrarã, samavolnicã ºi ilegalã, având un sub-
strat politic, colonizarea pe care Uniunea Popularã Maghiarã înþelege sã o
pãstreze cu orice preþ, socotind pe cei care îºi revendicã vreun drept, drept
reacþionari ºi fasciºti.
– Fãrã o colaborare loialã cu aceastã organizaþie serviciul se resimte.
În consecinþã, apreciez cã o schimbare la comanda Legiunii Jandarmi Mureº

s-ar impune în scopul superior de a se putea obþine de o nouã persoanã o atmos-
ferã favorabilã unei viitoare colaborãri.

Comandantul Legiunii Jand. Mureº
Cãpitan Cârjeu I.P. Mircea

Comunicat: I.G.J., I.J.M.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.368-370)

[...]* Porþiune de document distrusã.

[1] Vasile Vaida, secretarul regionalei P.C.R. a judeþului Cluj.
[2] István Nagy (1904-1977), muncitor tâmplar, implicat în miºcarea muncitoreascã încã din
1919. Datoritã convingerilor lui politice este arestat în perioada interbelicã ºi închis la Jilava,
Doftana ºi Caracal. În aceastã epocã se remarcã ca prozator ºi dramaturg, pânã la sfârºitul vieþii
fiind autorul a treizeci de volume, unele traduse ºi în limba românã. Din acestea, se cuvin a fi
reþinute Nincs megállás [Fãrã oprire] (1933), Külváros [Mahala] (1939), Özönvíz elõtt [Înainte
de potop] (1945), A legmagasabb hõfokon [La cea mai înaltã temperaturã] (1951), ºi romanele
autobiografice Sáncalja [Sub Cetãþuie] (1968), Ki a sánc alól [Ieºind de sub Cetãþuie] (1969) ºi
Hogyan tovább [Cum va fi] (1971). A fost redactor responsabil la „Világosság” (1945) ºi
„Igazság” (1946), deputat în Marea Adunare Naþionalã, membru corespondent al Academiei
Române (1955) ºi titular din 1975.
[3] Teohari Georgescu.
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Márton Áron püspök beszéde
1946. április 7.
A kolozsvári Szent Mihály-templomban

Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedbõl és teljes elmédbõl és teljes lelked-
bõl és minden erõdbõl. Ez az elsõ és legfõbb parancsolat. A második pedig hason-
ló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

Krisztusban Szeretett Híveim! A misszió, melyet most ezzel a meghatóan
szép körmenettel bezárunk, azért volt, hogy ennek a szentírási parancsnak a tar-
talmát újból átelmélkedjük. Ez a nemzedék sokat vétkezett az Isten és sokat
vétkezett a felebarát ellen. Ha szájával és külsõleg tisztelte is az Istent, a szívé-
vel, elméjével, akaratával idegen isteneknek hódolt. A felebarátot már nem tudta
ilyen könnyûszerrel félretolni az útból. A mindenütt jelen való Isten láthatatlan
volt, de a felebarát jelen volt, és látható mint testvér, mint szomszéd, mint
versenytárs. Ezért a parancsnak a másik részét egy erõtlen humanizmussal
próbálta elintézni, abban a hiú feltevésben, hogy az ember-farkast jámbor
szólamokkal báránnyá lehet szelídíteni. 

A parancs elsõ és második része azonban elválaszthatatlanul összefügg. Az
egyik rész feltétele és egyben következménye a másiknak. Aki az Istent nem ismeri,
embertársában sem fogja a testvérét felismerni. Aki Isten törvényeit nem tiszteli,
az emberek jogait sem fogja tiszteletben tartani. Aki nem tudja, hogy minden hata-
lom onnan, felülrõl adatott, annak a kezében könnyen lesz a zsarnokság eszköze.
Akinek a túlvilág nem létezik, a földön fogja a paradicsomi örömöket habzsolni, s
kíméletlenül ott szerzi meg, ahol találja. Az emberbaráti attitûd, amit a jó szándékú
filiszter társadalmi öltöny gyanánt magára szokott ölteni, csak addig szuperál, amíg
az önzõ érdek vagy a szenvedély elsõ fellobbanása a biztosítékot ki nem égeti.

Krisztusban Szeretett Híveim! Egyidejûleg az egyházmegye minden részében
missziók folynak. Nemcsak a hivatalos jelentésekbõl, hanem a hívek hálálkodó
nyilatkozataiból is azt látom, hogy a lelkek Istenre éhesek, mindenütt szomjasan
várják és örömmel fogadják az újból meghirdetett örök igéket. Mindenki érzi a
szükségét, hogy rendbe hozza lelke ügyét Istennel, és újból rendezze a viszonyát
embertársával.

S azt hittük, hogy ez így lesz más vonatkozásban is. Azt hittük, ha elmúlnak a
fegyverek, lecsillapodnak a szenvedélyek is, és a jó szándékú emberek összefog-
nak, hogy helyreállítsák, megteremtsék a békét az ellenségeskedõ nemzetek között
is. Sajnos, várakozásunkban csalódtunk, a gyûlölet szítása nem szûnt meg, sõt
olyan igazságtalanságok történnek, amelyek még mélyebbre ássák a meglévõ
ellentéteket. És a folyamatban lévõ felelõsségre vonások, igazoltatások és más,
politikai természetû akciók – legalábbis úgy, ahogy azokról a nyilvánosság értesül
– azt a látszatot keltik, mintha ezen a vidéken minden bûnért elsõsorban a mi
népünk lenne felelõs.

Szerettük volna, és óhajtottuk nagyon, hogy ezt a kérdést ne kelljen a szószékre
hoznunk. De itt az igazságról és egy népnek a becsületérõl van szó, s a felelõs
fõpásztor a kérdés fölött nem térhet hallgatással napirendre. A becsület az alapvetõ
emberi jogok közé tartozik, erkölcsi kérdés, amelyet szóvá kell tennünk akkor is,
ha szavunkat másképp értelmezik, mint ahogy mi értjük.
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1. Nem szépítjük azt, amit szépíteni nem lehet. Abban sem mentegetjük
magunkat, amit szégyenként kell elkönyvelnünk. De tudjuk és velünk együtt tud-
nia kell minden igazságszeretõ embernek, hogy nem mi magyarok voltunk az elsõ
antiszemiták, sem idõben, sem az ellenségeskedést illetõen. A környéken régóta
folyamatban volt a nyílt és szervezett üldözés, amikor a mi népünk felelõs vezetõi
és közösségük fegyelmezettsége az üldözötteket védte, menekülõket befogadott, s a
brutális intézkedések elõl komoly kockázatok árán is kitért, amíg erre lehetõség
volt. Nem szolgálja a lelkek megbékülésének az ügyét, ha egyesek errõl megfeled-
keznek. Ha a nyilvánvaló bosszúállás és igazságtalanságok a tömegben nem jó
indulatokat vernek föl, mi a szószékrõl hiába hirdetjük a szeretet parancsát.

2. Nem mentjük azokat az egyéni vagy hatósági túlkapásokat sem, amelyek az
itt lakó népek jogait sértették. És a leghatározottabban elutasítjuk a bosszúnak még
a gondolatát is. De a becsületünk és az igazság követeli, hogy az egyoldalú és túlzó
beállításokat helyreigazítsuk.

Ama bizonyos döntés elõtt, mellyel kapcsolatban magyarokat felelõsségre von-
nak, a mi népünk húsz esztendeig élt olyan kisebbségi sorsban, melyhez hasonlót
az ellenségünknek sem kívánunk. És vajon ki tartja nyilván azokat, akik magya-
rokat, csak azért, mert magyarok voltak, megkínoztak, üldöztek, akik magyar csalá-
dokat kenyerüktõl megfosztottak, akik magyaroknak anyagi károkat okoztak, és
maguk azon gyarapodtak, akik írásban vagy szóban – nemegyszer a tények elfer-
dítésével – gyûlöletre uszítottak, akik a jogainkból évrõl évre többet koboztak el,
akik ezer és ezer magyart éveken át embertelen körülmények között
munkatáborokban, késõbb ismét ezeket – hivatalos megállapítás szerint is teljesen
indok nélkül – hónapokon át lágerekben tartottak, és akik miatt magyar foglyok
százai – és talán ezrei – elpusztultak?

Erdély déli részébõl a sokat emlegetett „döntés” alkalmával híveink nem azért
menekültek tömegesen és fejvesztetten, elkótyavetyélve mindenüket – hogy
koronatanú vagyok! –, mintha az állampolgárok egyenjogúságát élvezték volna,
hanem mert a szolgasorsot és üldözést tovább nem bírták. És ennek ma sincs vége.
A gyûlöletet ma is szítják, népünket sok helyen ma is üldözik, a vagyonát ma is
mindenféle címeken elveszik.

Ismételjük: a bosszúállás gondolatát is visszautasítjuk, és jobb szerettük volna,
ha ezzel az üggyel nem kellene foglalkoznunk. De vannak elalkudhatatlan jogaink,
mint embereknek is és mint népnek is, és nem engedhetjük meg, hogy a politika
elferdítse a tényeket, és az igazságos béke elé akadályokat vessen.

3. Divatban van az is, hogy az emberek magatartását felülvizsgálják, ellenõrzik,
minõsítik, büntetik a demokrácia nevében. 

Véleményünk szerint a levegõ annyira telítve van politikával, és a szenvedé-
lyek még olyan hevesen kavarognak, hogy bizonyos magatartások tárgyilagos
megítélése jóakarat mellett is alig lehetséges. Akik tehát úgy látják, hogy vannak
bûnök, amelyeknek a megtorlása szükséges, és úgy vélik, hogy a nagylelkûség és
megbocsátás nem idõszerû erény, vigyázzanak, nehogy ugyanolyan igazságtalan-
ságokat kövessenek el, amilyeneknek az üldözését indokoltnak tartják.

Nem tudjuk elhinni, hogy a gyõzõ hatalmak vidéki síkemberek között keresnék
a háborús bûnösöket. A háború igazi okaival és céljaival a hatalmak tisztában van-
nak. Ki a felelõs, ha vihar támad, és elpusztítja az emberek vetését? És mit tehet-
tek – nemcsak egyesek, hanem a népek is – Európa ezen térségében a háború
mellett vagy ellen? Életük gyökereibe kapaszkodva, lélegzetüket visszafojtva
figyelték az óriások élethalál-küzdelmét, és figyelték annak az irányát. A felkapott
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és használt szólamok legfeljebb arra lehetnek alkalmasak, hogy e lelkiismeretlen
emberek, azokkal visszaélve, vádakat kovácsoljanak embertársaik ellen, és az
emberek közötti viszonyt tovább mérgezzék.

Egyébként is, a probléma sokkal bonyolultabb, már gyökerében sokkal
szétágazóbb, nemhogy egy politikai szólamra lehetne redukálni. Amikor a mai em-
ber magatartása fölött ítélkeznek, a vádlottak padjára kell ültetni mindazokat a szel-
lemi irányzatokat, amelyek társadalmi, politikai erkölcstani vagy vallási
eretnekséget hirdettek, a felnövõ nemzedékek tisztánlátását megzavarták, a vádlot-
tak padjára kell ültetni azt a propagandát, amely ezeket a tömegek lelkébe belekala-
pálta, az erkölcsi tekintélyeket lerontotta, az erkölcsi szabadságot és durvaságot
népszerûsítette. Itt valóban helyénvaló volna a lélekelemzés. Az ember a mostani
háború vérgõzös forgatagából csakugyan ijesztõ vonásokkal tûnt elõ, de ez az
elvadult ember az elõzõ idõk elvadult szellemi gyereke. S a gyógykezelést egy
általános és alapos lelkiismeret-vizsgálattal és egy általános és õszinte gyónással
kell kezdeni. 

A demokrácia azért a legnehezebb társadalomrendezõ elv, mert magas erkölcsi
követelményeket állít fel, mind a vezetõkkel, mind a vezetettekkel szemben.
Élelmes emberek alkalmas eszközökkel sok mindent beadhatnak a népnek, a mi
népünk azonban sokat tapasztalt, hamar felismeri a szavak igazi jelentését és a
szavak mögött lappangó szándékot. A vezetõknek tehát aggodalmas gonddal és
lelkiismeretes mérlegeléssel kell képviselniük az erkölcsi szempontokat.

A jövõ uralmáért harcoló szellemek között a vita lényegében már eldõlt. És a
tömegek is már döntöttek, és megindultak, hogy felsorakozzanak. A jövõ század
arculatát az az irányzat fogja alakítani, amely magas erkölcsi igényekkel jön, a
hamissággal az igazságot állítja szembe, a gyûlöletet szeretettel igyekszik legyõzni,
és a bosszúálló szándékra nagylelkûséggel válaszol.

Krisztusban Szeretett Híveim! Háborúból jövünk. Szörnyû dolgokat láttunk, cse-
lekedtünk, éltünk és szenvedtünk végig. Térdig gázoltunk a vérben, az egymás
vérében. A civilizált népek 6 éven át égõ csóvákat dobáltak egymás házára, s kajánul
kacagtak, ha a szomszédot a kigyúlt házból köntös nélkül menekülni látták. Hat
éven át zuhogott a testvérgyilkos Káin husángja a hullamezõk fölött, a nemzetek
üzleteken törték fejüket. Vértõl és bûntõl vagyunk mocskosak tetõtõl talpig.
Alázattal, térdre roskadva, felnyitott kebellel és tenyerünkre vett szívünkkel kérjük
az Istent, hogy könyörüljön rajtunk, szabadítson meg bûnös önmagunktól, adjon új
szívet és új lelket, és adjon egymás iránt és a népek között több szeretetet. Ámen.

[TRADUCERE]

Discursul episcopului Áron Márton[1]
7 aprilie 1946
În biserica Sf. Mihail din Cluj

Iubeºte pe domnul Dumnezeul tãu din toatã inima, toatã conºtiinþa ºi din
toatã puterea ta. Aceasta este cea dintâi ºi cea mai importantã poruncã. Iar a
doua este asemãnatoare cu prima: iubeºte-þi aproapele ca pe tine însuþi.

Dragii mei fraþi întru Hristos! Misiunea care se încheie acum cu aceastã fru-
moasã procesiune, s-a þinut pentru a ne face sã reflectãm din nou asupra aces-
tei sfinte porunci. Aceastã generaþie a pãcãtuit mult împotriva lui Dumnezeu ºi
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împotriva aproapelui. Chiar dacã a preamãrit pe Dumnezeu prin grai, cu inima
sa, cu conºtiinþa sa, cu voinþa sa a preaslãvit alt Dumnezeu. Dar pe aproapele
sãu nu l-a putut respinge aºa de uºor. Domnul omniprezent a fost invizibil, dar
aproapele era prezent, ºi este vizibil ca frate, ca vecin, ca rival. Aºa cã a dorit sã
rezolve aceastã parte a poruncii cu un umanism lipsit de vlagã, în credinþa vani-
toasã cã omul-lup poate fi transformat în miel cu vorbe dulci.

Dar prima parte se leagã inseparabil de cea de-a doua parte. Prima parte este con-
diþia ºi în acelaºi timp ºi urmarea primei pãrþi. Cel ce nu cunoaºte pe Dumnezeu,
nu va recunoaºte ca frate nici pe aproapele sãu. Cel ce nu ascultã poruncile
Domnului, nu va respecta nici drepturile aproapelui sãu. Cel ce nu ºtie cã orice
putere este datã de Cel de Sus, acela devine uºor un tiran. Cel pentru care nu existã
Lumea de Apoi, se va îndopa cu plãcerile paradisiace pe pãmânt ºi le va procura
nemilos de acolo unde le va gãsi. Atitudinea creºtineascã faþã de aproape, pe care
filistenii o îmbracã asemenea unui veston social, rãmâne valabilã pânã când
interesele egoiste, sau prima pâlpâiala a viciului nu ard siguranþa.

Iubiþii mei fraþi întru Hristos! În acest moment, în mai multe zone ale episco-
patului au loc procesiuni. Nu numai din rapoartele oficiale, ci mai ales din
declaraþiile pline de recunoºtinþã ale oamenilor vãd cã sufletele sunt flãmânde de
Dumnezeu ºi aºteaptã însetaþi, bucurându-se de sosirea eternului cuvânt al
Domnului. Toatã lumea simte nevoia de a pune ordine în relaþia sufletului sãu cu
Dumnezeu ºi sã îºi îmbunãtãþeascã relaþiile cu aproapele sãu. 

Am crezut cã acest lucru se va înfãptui ºi în celelalte planuri. Am crezut cã
dacã au încetat ropotele de arme, se vor potoli ºi pasiunile, iar oamenii binevoitori se
vor aduna sã restabileascã, sã aducã pacea între naþiile duºmane. Din pãcate, ne-am
înºelat, aþâþarea urii nu a încetat, dimpotrivã, au avut loc fãrãdelegi care adâncesc
ºi mai mult disensiunile dintre oameni. Iar felul în care se desfãºoarã tragerea
unora la rãspundere, verificãrile ºi alte acþiuni de naturã politicã – cel puþin ceea
ce este aflat de cãtre opinia publicã –, dã impresia cã pe aceste meleaguri poporul
nostru ar purta în primul rând rãspunderea pentru toate crimele.

Ne-ar fi plãcut ºi am fi dorit sã nu fie necesarã menþionarea acestor fapte din
amvon. Dar aici este vorba de dreptate ºi de demnitatea unui popor, iar pãstorul
acestei turme nu poate trece sub tãcere aceste probleme. Demnitatea este unul din
drepturile fundamentale ale omului, este o problemã eticã, pe care trebuie sã o
amintim ºi atunci când cuvintele noastre sunt interpretate greºit.

1. Nu înfrumuseþãm ceea ce nu se poate înfrumuseþa. Nu cãutãm scuze pentru
acele fapte pe care le considerãm ruºini. Dar ºtim – ºi împreunã cu noi trebuie sã
ºtie toþi iubitorii dreptãþii – cã noi, ungurii, nu am fost primii antisemiþi, nici în
timp, nici în privinþa duºmãniei. Persecutarea deschisã ºi organizatã se desfãºura
de multã vreme în aceastã zonã, atunci când conducãtorii legitimi ai poporului
nostru ºi disciplina obºtei i-a apãrat pe cei persecutaþi, a primit pe cei refugiaþi ºi
a evitat în ciuda marelui risc acþiunile brutale, atâta vreme cât a existat o posibili-
tate. Nu serveºte cauzei împãcãrii sufletelor dacã unii uitã aceste fapte. Dacã
rãzbunarea vãditã ºi tumultul de fãrãdelegi stârnesc în mase pasiuni nedorite, noi
predicãm degeaba porunca iubirii.

2. Nu dorim sã justificãm nici acele nedreptãþi ale unor indivizi sau ale statu-
lui, care au lezat drepturile popoarelor conlocuitoare. ªi respingem cu înverºunare
orice gând al rãzbunãrii. Dar demnitatea ºi dreptatea ne cer sã corectãm afirmaþi-
ile unilaterale ºi exagerate.
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Înainte de acel dictat, pentru care ungurii sunt traºi la rãspundere, naþiunea
noastrã a trãit 20 de ani soarta unei minoritãþi, pe care nu o dorim nici unui popor.
ªi oare cine îºi aminteºte de cei care au torturat, persecutat unguri din simplul
motiv cã erau unguri, privând familii întregi de singura sursã de supravieþuire, care
au cauzat atâtea pagube materiale, în acelaºi timp îmbogãþindu-se pe seama celor
persecutaþi, care în scris ori prin vorbã – nu de puþine ori prin deformarea ade-
vãrului – au aþâþat ura în oameni, care au confiscat din drepturile noastre tot mai
mult în fiecare an, care au þinut mii ºi mii de unguri în lagãre de muncã în condiþii
mizere ani de zile, mai târziu – fãrã motiv, cum urma sã se constate ºi în mod ofi-
cial – þinându-i tot în lagãre, cauzând moartea a sute – poate mii – de prizonieri
maghiari? 

Cu ocazia mult discutatului „dictat”, enoriaºii noºtri din sudul Ardealului n-au
fugit în masã ºi dezorientaþi, vânzând totul pentru nimic – eu însumi pot depune
mãrturie în acest sens – ca ºi când s-ar fi bucurat de egalitate cetãþeneascã, ci pen-
tru cã nu au mai putut suporta aservirea ºi persecuþia. ªi asta nu s-a terminat nici
astãzi. Ura este încã vie, poporul nostru este ºi azi persecutat în multe locuri, avu-
tul sãu este ºi azi confiscat sub diferite pretexte.

Repetãm: respingem chiar ºi ideea rãzbunãrii ºi am fi dorit mult mai mult sã
nu fim nevoiþi sã ne ocupãm de aceste probleme. Avem însã drepturi inalienabile
ca indivizi ºi ca popor, astfel încât nu putem permite ca politica sã modifice faptele
ºi sã punã piedici pãcii drepte.

3. Este în vogã ºi verificarea, supravegherea, calificarea ºi sancþionarea atitudi-
nii oamenilor în numele democraþiei.

Dupã pãrerea noastrã, aerul este atât de încãrcat de politicã ºi pasiunile sunt
încã atât de puternice, încât judecarea unor atitudini dintr-o persperctivã oricât de
binevoitor de obiectivã este aproape imposibilã. Cei care considerã deci cã existã
crime care trebuie sã-ºi primeascã pedeapsa ºi cred cã mãrinimia ºi iertarea nu
sunt virtuþi aplicabile în acest moment, sã aibã grijã sã nu fãptuiascã fãrãdelegi
similare cu acelea a cãror urmãrire o apreciazã justificatã.

Nu putem crede cã puterile învingãtoare cautã criminalii de rãzboi în rândurile
omului simplu de la þarã. Puterile cunosc foarte bine adevãratele cauze ºi scopuri
ale rãzboiului. Cine este rãspunzãtor dacã începe furtuna ºi ceea ce a semãnat
omul este distrus? ªi ce puteau face – nu numai unii, ci poporul întreg – în aceastã
parte a Europei pentru rãzboi sau chiar împotriva lui? Þinându-se de rãdãcinile
vieþii lor, þinându-ºi rãsuflarea priveau lupta pe viaþã ºi pe moarte a uriaºilor ºi
priveau ce direcþie va lua aceastã luptã. Diferitele lozinci însuºite ºi folosite puteau
servi cel mult unor persoane fãrã scrupule, care, profitând de ele, sã nãscoceascã
acuzaþii împotriva aproapelui lor ºi sã otrãveascã ºi mai mult relaþia dintre oameni. 

În orice caz, problema este mult mai complexã deja la rãdãcinã, are foarte
multe ramificaþii ºi nu poate fi redusã la o singurã lozincã politicã. Când se judecã
atitudinea omului de azi, toate curentele spirituale care militeazã pentru erezii
sociale, politice, etice sau religioase ºi care au deranjat clar-viziunea tinerelor ge-
neraþii, trebuie aºezate pe banca acuzãrii, la fel ºi propaganda, care a bãtut aceste
doctrine cu ciocanul în conºtiinþa maselor, care a distrus autoritatea eticã, care a
rãspândit morala libertinã ºi brutalitatea. Aici s-ar cuveni cu adevãrat sã facem o
analizã a psihicului. Omul a ieºit din vârtejul cu aburi de sânge al acestui rãzboi
cu trãsãturi realmente înspãimântãtoare, dar acest om sãlbatic este copilul de
suflet al vremurilor sãlbatice de dinainte. Însãnãtoºirea trebuie începutã cu o gene-
ralã ºi serioasã analizã a conºtiinþei, respectiv cu o spovedanie generalã ºi sincerã.
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Democraþia, ca principiu ordonator al societãþii, este cel mai greu de reali-
zat, deoarece stabileºte un înalt nivel moral atât în ceea ce priveºte conducã-
torii, cât ºi pe cei conduºi. Oamenii descurcãreþi pot face pe ceilalþi sã creadã
multe lucruri, dar poporul nostru a trecut prin multe ºi recunoaºte imediat sen-
sul adevãrat al cuvintelor ºi intenþia ascunsã dincolo de vorbe. Aºadar, con-
ducãtorii trebuie sã reprezinte punctele de vedere etice cu o atenþie specialã ºi
chibzuire înþeleaptã.

Conflictul dintre spiritele care îºi disputã întãietatea asupra viitorului s-a
consumat deja. La rândul lor, ºi masele au optat ºi s-au pornit ca sã se alinieze.
Doctrina secolului urmãtor va fi cea care va veni cu pretenþii morale înalte,
vicleniei i se va împotrivi dreptatea, care va încerca sã învingã ura cu dragostea
ºi care va rãspunde rãzbunãrii cu mãrinimia.

Iubiþii mei întru Hristos! Venim dintr-un rãzboi. Am vãzut, înfãptuit, trãit ºi
îndurat lucruri groaznice. Ne-am târât în sânge pânã la genunchi, unul în sângele
altuia. Popoarele civilizate au aruncat, timp de 6 ani, torþe în flãcãri unul în casa
celuilalt, râzând batjocoritor dacã vedeau vecinul fugind din casã desculþ. Timp
de ºase ani a lovit ciomagul lui Cain peste câmpurile de luptã, în timp ce naþiu-
nile îºi bãteau capul cu fel de fel de târguieli. Suntem mânjiþi cu sânge toþi, din
cap pânã în picioare. Cu umilinþã, în genunchi, cu sufletul deschis ºi cu mâna pe
inimã trebuie sã ne rugãm la Dumnezeu sã se milostiveascã, sã ne scape de
pãcatele noastre, dãruindu-ne o inimã nouã, un suflet nou, sã dea mai multã
dragoste unul faþã de celãlalt ºi între popoare. Amin.

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-a-Rom-IV-
137-1118-1946, f.41-45)

[1] Áron Márton (1896-1980), episcop romano-catolic, cu sediul la Alba Iulia, înrudit dupã
mamã cu Gyárfás Kurkó (erau veri). Personalitate marcantã a comunitãþii maghiare, cu o
influenþã covârºitoare asupra conaþionalilor sãi, Áron Márton a fost mereu supravegheat de
autoritãþile române atât înainte de rãzboi, cât ºi dupã. Direcþia Generalã a Poliþiei a întocmit
o „fiºã personalã” a acestuia ºi dupã 1944, din care reþinem – sintetic – urmãtoarele infor-
maþii: fãcea parte din grupul contelui Ádám Teleki; era în legãturã cu Primatul Ungariei, dr.
József Mindszenthy ºi cu „reacþionarii maghiari, prin Xántus Klári”; a fost arestat pentru
„reacþionarism” ºi eliberat la intervenþia U.S.A.; „dirijeazã în special acþiunile preoþimii
maghiare”; „este unul dintre pionii de rezistenþã ai ºovinismului ºi iridentei maghiare”;
þinea legãtura cu P.S.D. prin avocaþii dr. Géza Pásztay, Francisc Binder ºi István Lakatos; la
6 iulie 1946, prin dr. Nicolae Gutzner, a luat contact cu membrii Misiunii Britanice; a dat
instrucþiuni preotului catolic József Fodor sã primeascã în corpul cãlugãrilor ºi cãlugãriþelor
numai persoane din þinutul secuiesc, „care formeazã baza naþionalitãþii maghiare ºi care fac
propagandã ºovinã”; ziaristul maghiar Szenei îl prezentase în oficiosul Partidului Micilor
Agrarieni din Ungaria ca fruntaº al Miºcãrii Maghiare de Rezistenþã din Ardeal (cf. „Tribuna
nouã”, Cluj, nr. 257 din 11 septembrie 1946); a îndemnat pe toþi reprezentanþii bisericilor
catolice „sã lupte pentru idealul maghiar suprem, spunând: «Nimeni nu mai are voie sã
rãpeascã libertatea altuia»”; a mai afirmat cã parlamentul român nu este reprezentativ, iar
cei aleºi „fac ca totul sã meargã prost” în þarã (cf. Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã de
Poliþie, dos. 46/1945, f.199). Pentru rapoartele de urmãrire a lui Áron Márton, cu multe
informaþii, vezi ºi Cartea Albã a Securitãþii, 23 august 1944-30 august 1948, I, coord. Mihai
Pelin, Bucureºti, Serviciul Român de Informaþii, 1997, p.420-423, 432, 463. Discursul repro-
dus aici a fost multiplicat de „Actio Catolica” ºi distribuit credincioºilor maghiari. Asupra
lui Áron Márton ºi, în general, despre avatarurile slujitorilor bisericii romano-catolice din
Transilvania dupã 1944, vezi László Virt, Katolikus kisebbség Erdélyben [Minoritatea
catolicã din Ardeal], Budapesta-Luzern, Egyházfórum, 1991.
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93

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 2014 din 10 aprilie 1946

Suntem informaþi cã Uniunea Popularã Maghiarã a difuzat o circularã la toate
sediile pentru colectarea de bani printre populaþia maghiarã, în scopul ajutorãrii
coloniºtilor secui, recent instalaþi în comuna Batoº, judeþul Mureº, în urma
hotãrârii Comisiei Interministeriale din ziua de 5 aprilie 1946.

În aceastã circularã, coloniºtii secui sunt prezentaþi de U.P.M. drept victime ale
reacþiunei româneºti.

Mãsurile luate: S-a dat ordin de informaþii nr. 33/946 formaþiunilor din subor-
dine.

Inspector Jandarmi Mureº
Colonel S. Roºeanu

Raportat: Inspectoratul General al Jandarmeriei

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.32)
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Traducere din limba ungureascã
Trimite: Jánosi István, secretar delegat, Odorhei, str. Kossuth 19
Primeºte: Partidul Social-Democrat, pentru Lakatos István, Cluj
Traducerea: 16.IV.1946

Dragã tovarãºe Lakatos,

Aºa îþi scriu ca prieten ºi aºa ca tovarãº, nu e numai o întâmplare cã le pot avea
pe amândouã. Nu trebuie sã mã prezint cine sunt, de unde vin, ce vreau, pentru
ca sã crezi ceea ce aici îþi scriu. Sunt scriitor impacient ºi probabil ºi cititorul, cine
mai are azi pacienþa a scrie scrisori ºi a citi? Totul aº vrea sã condensez într-o sin-
gurã propoziþie ºi abstrãgând de la aceasta nu mult înþeles are a circumscrie
lucrurile de la Pilat la Pilat.

Acum permite-mi sã spun lucrurile aºa cum s-au întâmplat, de când ne-am
despãrþit de la Bucureºti ºi am revenit. În legãturã cu aceasta rog sã-mi tãlmãceºti
observaþiile cu secretariatul de acolo.

Tovarãºul Lakatos a vãzut când a fost aici ce înþeleaptã gardã de conducere am
constituit, spun sincer, m-am bucurat la ea, dar nici un moment nu m-am îndoit
cã unul ca unul vor deveni îngeri. Aºa s-a ºi întâmplat. Dacã nu aº fi socialist ºi nu
aº privi lucrurile prin prisma materialismului istoric, atunci în disperarea mea aº
spune ceva urât ºi aº lãsa acolo toatã viaþa de partid ºi aº spune: „eu nu o mai con-
tinui, nici aºa nu va ieºi nimic”. Dar poate, spre nenorocul meu, nereuºitele mai
mult mã îndeamnã: ºi numai de aceea, dar a vorbi de instincte e nebunie, cãci ºtiu,
drumul spre socialism e plin de spini, cu piedici pe care trebuie sã le îndepãrtãm
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cu grijã. Aºa se vede cã eu acest lucru nu l-am fãcut cu destulã grijã. Numai nu ºtiu
dacã timpul de patru luni a fost suficient pentru aceasta. Am lucrat timp de patru
luni neîntrerupt ca sã compun o pãturã conducãtoare, cu care apoi sã pot ºi eu
pleca în goanã spre realizarea socialismului. Mã urmãreºte trecutul.

Congresul de la Bucureºti a reuºit[1]. În Odorhei nu am observat nimic deose-
bit, numai atât cã Csókina a ieºit din partid, nu i se poate lua în nume de rãu, e
proprietar de fabricã ºi prieten personal al lui Titel Petrescu.

Dupã ce m-am reîntors în 17 martie[2], am convocat adunarea generalã, ca sã
îmi fac darea de seamã despre congres, dar aºa de puþini au participat încât numai
pe scurt am referat despre congres.

Ca ºi unul care ºi-a fãcut bine treburile, m-am hotãrât sã merg acasã în Ciuc,
sã privesc ºi acolo, oare ce fac tovarãºii de acolo, pentru cã în Congres au fost
foarte abãtuþi ºi am ºtiut ºi de ce. Aceastã intenþie a mea am comunicat-o câtorva
tovarãºi. Între ei cu Korda, pe care am încredinþat chiar cu câteva chestiuni de
partid ºi cheile localului partidului, pentru cã pe el îl þineam unul din membrii
activi, timp ce mi-am uitat cã e ºi prietenul lui Deák. Ei bine, apoi am mers în
Ciuc, fãrã sã bãnuiesc ceva. Acolo am gãsit astfel de stãri încât m-am bucurat cã
am mers în Miercurea Ciucului. Nici nu au voit sã audã despre aceea ca sã
mergem împreunã în alegeri. Aºteptau veºti de la Titel Petrescu. Aceasta a cauzat-o
în special atitudinea unei delegate cu nume Erõs Vilma, ea a fost aceea care a
preamãrit pe Titel faþã de cei din Ciuc ºi a gãsit destui partizani. A povestit anume
membrilor partidului cã Titel Petrescu va înlãtura pe comuniºti din guvern. E de
înþeles, deci, cã i-a reuºit astfel sã influenþeze pe oamenii inconºtienþi. Toate aces-
te primejdii mi-au reuºit sã le înlãtur cât cu puterea vorbei, cât cu ameninþarea,
dar tot una, a reuºit.

Am sãvârºit pãcate cã mi-am pãrãsit postul ºi mi-a reuºit altundeva sã înlãtur
greºeli de neînvins? E natural cã dacã o datã mã aflu la Miercurea Ciucului, sã
merg ºi pe acasã pe câteva zile, sã-mi petrec câteva clipe fãrã griji la casa pãrin-
teascã, unde mai e încã ºi puþinã hranã bunã ce mi-a lipsit demult. Rotund 18 zile
am lipsit de la Odorhei, ceea ce nu e mare lucru când este o conducere aºa tare,
atunci lipsa unui om se poate uºor suporta.

Când am revenit, în localul partidului am gãsit pe Klein, Deák ºi Korda. Îndatã
au întrebat dacã eu sunt omul lor? Nu am ºtiut ce s-a întâmplat, am crezut cã s-au
alãturat lui Titel Petrescu, m-a surprins întrebarea. Dar ei imediat mi-au comuni-
cat cã ei sunt convinºi, au ºi date concrete, cã eu am votat cu Titel Petrescu ºi cã
în Bucureºti am votat cu dizidenþii. Mi-a trebuit o loviturã mai mare? Îndatã am
ºtiut cã aceste informaþii sunt câºtigate de Deák ºi încearcã sã mã compromitã.

E interesant cã în cursul iernii a decurs o luptã disperatã între Deák ºi preºedin-
tele oraºului, Klein; acum, minunea minunilor, împreunã suflã ºi varsã foc, în acel
timp eu am împiedicat ca sã nu iasã Klein din partid din cauza lui Deák ºi eu am
recomandat la demnitatea de preºedinte pe Klein, mãcar mulþi l-au excepþionat. În
absenþa mea nici mãcar o datã nu au þinut întrunire, mãcar ºi asta am elaborat-o în
ordinea de zi.

M-au invitat sã pãrãsesc localul, la care eu am cerut decizia prin proces-verbal, de
ce nu au avut pentru cã nici întruniri nu au þinut. Deci: preºedintele oraºului, Klein,
Deák – care nici nu e în conducere, neacceptând vreun post de conducere pentru cã
nu a ajuns preºedinte – ºi Korda, prietenul lui Deák. Nu am fost aplicat sã pãrãsesc
localul ºi nici nu l-am pãrãsit. Atunci au recurs la altã soluþie – apucãturã caracteris-
tic socialistã –, au închis uºa localului pe mine. De la sine se înþelege, am sãrit pe fe-
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reastrã ºi am plecat la centrala telefoanelor ca sã telefonez la preºedintele judeþean, la
Kovács Gábor, ca sã convocãm urgent delegaþia judeþeanã ºi sã pertractãm incidentul.

În acest timp, chestiunea a luat altã întorsãturã. Numiþii domni au mers la
poliþie ºi au depus reclamaþie contra mea, cu ce m-au acuzat numai bãnuiesc,
destul cã detectivul m-a ridicat din centralã ºi m-a dus la poliþie, unde m-a audi-
at. A studiat toate scriptele gãsite asupra mea ºi mi-au interzis ca pânã la alte dis -
poziþii sã mai intru în local. Numiþii domni, altã zi, au retras acuzele, despre care
poliþia m-a încunoºtiinþat ºi astfel din nou mi-am reprimit libertatea acþiunii, dar
nu ºtiu care a fost acuza, cãci despre aceasta poliþia refuzã sã facã declaraþii.

Când am plecat la Bucureºti, am dus cu mine ºi sigiliul, dar dacã voi avea
nevoie de el, dar l-am uitat în Sighiºoara la Csókina încã la plecare ºi nici la
întoarcere nu l-am adus, a rãmas acolo. Am spus lui dr. Kovács Gábor, care a mers
mai iute ca mine la Sighiºoara, sã ia la el sigiliul ºi pânã eu mã reîntorc din Ciuc
sã nu-l dea nimãnui. Cum vezi, ºi dr. Kovács G. a ºtiut de sigiliu ºi de plecarea mea.
Au mai spus cã eu de aceea am dus sigiliul cu mine, sã fac propagandã lui Titel.

În timpul absenþei mele, Deák a trâmbiþat prin oraº cã el a auzit de la Partidul
Comunist cã eu am votat pe lângã listã separatã ºi am participat la întrunire
dizidentã.

Am recomandat în ºedinþa conducerii sã transpunem chestiunea pe cale disci-
plinarã, ca acolo sã fie examinatã, cã eu am avut drept a pleca. Sau sunt rãspunzãtor
faþã de 2-3 persoane, fãrã sã se aducã hotãrâre dacã e chiar ºi preºedinte de oraº. Sã
se examineze cine a pornit ponegriri ºi de unde derivã. Comitetul de disciplinã l-am
lãrgit la 6 persoane, am cerut cã dacã nu pot dovedi rea credinþã sã aducã excludere,
pentru cã întreg oraºul urmãreºte dezvoltarea evenimentului. Hotãrârea aºteptatã a
rãmas [neadoptatã], în schimb au adus o aºa hotãrâre, aºa cred cã perechea nu se
poate gãsi în arhiva comitetelor de disciplinã a partidului social-democrat, nu degea-
ba au adus-o cetãþenii paºnici aºa încât ºi capra sã se sature ºi varza sã rãmânã.

Desigur, nu au îndrãznit sã se atingã radical de chestiune, pentru cã, dupã cum
sunt informat, a ºtiut ºi tovarãºul Lakatos de acest lucru ºi afirmativ ar fi trimis
vorbã cã aceastã chestiune trebuie netezitã.

Eu cred în sinceritatea tovarãºului Lakatos ºi simt grija faþã de partid, cãci tocmai
de aceea m-a trimis aici, ca aici sã construim o puternicã organizaþie ºi eu de aceea
m-am angajat, cã ºi pe mine acele scopuri mã încãlzesc care ºi pe tovarãºul Lakatos.
Crede-mã, eu dacã vãd cã cineva nu e pentru noi, atunci nu am sã mã tem de repul-
siunea lui, ba din contra, e greºealã dacã tolerãm lângã noi elemente nedorite.

Aºa cred cã un exemplar din hotãrârea comitetului de disciplinã a fost trimis
secretarului provincial, rog sã-l citeºti ºi sã îþi spui pãrerea de el.

Crede-mã tovarãºe Lakatos, cã port aºa de mult pe inimã partidul ca ºi aceia care
în jumãtatea a doua a lui 1945, binecugetat au intrat în partid. Totdeauna am þinut
de primejdios a lãsa din mânã conducerea, pentru cã mult necaz ºi neplãceri aduce.

Greºealã atunci au comis, când m-au trimis aici, nu am cerut secretariatul
provincial, nici o scrisoare de calitatea mea de delegat al provinciei, nici delegaþie nu
am ºi nici nu am cerut, deºi acolo unde omul are de lucru cu cetãþeni inconºtienþi,
necondiþionat trebuie sã beneficieze de delegaþia provincialã, pentru cã din contra
va avea ciocniri permanente, dacã nu e spirit de conducere centralã în partid.

Tovarãºe Lakatos, ºi în special atrag atenþiunea, propun ca fãrã întârziere sã
înfiinþaþi Secretariatul provincial al Sãcuimii, ca sã ajungã sub conducere centralã.

ªi pânã ce se va înfiinþa Secretariatul provincial al Sãcuimii ºi pânã atunci
angajez îndrumarea Partidului Social-Democrat în judeþele Odorhei ºi Ciuc, în
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spiritul Frontului Unic ºi al F.N.D-ului, dacã pentru aceasta voi primi de la secre-
tariatul din Cluj împuternicire.

Întrucât aceastã împuternicire nu aº primi-o, atunci voi fi nevoit a lucra în una
oarecare din organizaþiile locale ca simplu soldat. Dar atunci trimiteþi în aceste
judeþe organizatori socialiºti de marcã, pentru cã altfel ar fi zadarnicã munca
depusã pânã acum[3].

În primul rând recomand Miercurea Ciuc sub patronaj, deoarece nici întruniri-
le Frontului Unic, nici cele ale F.N.D.-ului nu merg neted.

Tovarãºe Lakatos, aºtept cu reîntoarcerea poºtei rândurile dvs. necondiþionat.
Both a venit acasã, acum scriu la editurã în interesul lui „Erdély”.

Cu prietenie, Odorhei, 16.IV.1946
Jánosi István, secretar delegat

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 5/1943, f.115-117)

[1] La 10 martie 1946 a avut loc la Bucureºti, în sala „Libertatea”, Congresul Partidului Social-
Democrat, la care au participat 1500 membri. Principalul punct pe ordinea de zi a fost dis-
cutarea propunerii P.C.R. de a se merge pe liste comune la viitoarele alegeri. În urma
dezbaterilor s-au conturat douã direcþii: una susþinutã de Lothar Rãdãceanu ºi ªtefan Voitec
(membri în guvernul Groza), care erau pentru propunerea fãcutã de comuniºti; cealaltã, susþi-
nutã de Titel Petrescu, de a se merge pe liste separate. În urma votului, participanþii au fost pen-
tru liste comune (autorul scrisorii de faþã era adeptul acestei aripi).
[2] Cu o zi mai înainte, la 16 martie, a avut loc Plenara C.C. al P.S.D., care a decis excluderea
din partid a lui Titel Petrescu ºi a susþinãtorilor lui (A. Dumitriu, Iosif Jumanca, I. Fluieraº, Ilie
Dumitriu º.a.). Aceºtia au creat un alt partid, Social-Democrat Independent, fãrã o activitate
realã pânã la desfiinþarea lui.
[3] Pentru contextul acestei epistole vezi Ildikó Lipcsey, Erdély 1945. Ütközõpontok az M.N.SZ.
és az R.SZ.D.P. magyar szekciója, az Országos Magyar Bizottság között 1944-1947 [Transilvania
1945. Divergenþe între U.P.M. ºi secþia maghiarã a P.S.D.R., comisia maghiarã pe þarã, între
1944-1947], în „Korunk”, VI, 1995, nr. 7, p.22-26; România. Viaþa politicã în documente. 1946,
coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Statului, 1996, p.121-128, 142-145.

95
Legiunea Jandarmi Trei Scaune Secret
Biroul Siguranþei

NOTÃ INFORMATIVÃ
No. 2655 din 24 aprilie 1946

Suntem informaþi cã în vederea trecerii Ardealului la Ungaria, în rândurile
populaþiei maghiare s-a lansat un afiº cu o hartã a Ungariei, care merge pânã la
Ploieºti. De asemeni, s-ar fi numit capii autoritãþilor ºi funcþionarii respectivi (pri-
mari, notari, pretori, prefecþi, medici, ingineri etc) care urmeazã a lua posturile în
primire, imediat ce se va ceda Ardealul. 

În cadrul U.P.M. s-ar fi constituit comitete care sã procedeze la judecarea ºi
condamnarea românilor, imediat dupã cedare. Parte din membrii acestor comitete
ar avea chiar armament. În ultimul timp, U.P.M. ar fi colectat sume foarte mari de
bani, prin cotizaþii în rândurile populaþiei.
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Mãsuri luate: S-a dat ordin de verificare în toatã Legiunea. S-au luat mãsuri de
identificare a tuturor celor care ar deþine armament.

Comandantul Legiunii Trei Scaune
Maior Gh. Diaconescu

Transmis: I.G.J., I.J.M., D.M.S.M.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.130)

96
[aprilie 1946]

„Miºcarea de Rezistenþã Maghiarã”
(M.E.M. – Magyar Ellenállási Mozgalom)

I. Scop
Lupta pentru autonomia Ardealului sau realizarea lui prin urmãtoarele

mijloace: 
– Rãspândirea permanentã de zvonuri false, care sã trezeascã ºi sã menþinã în
rândurile maghiarilor din Ardeal o atitudine de ostilitate faþã de statul român;
– Întreþinerea unei intense propagande iridentiste;
– Incitarea la acþiuni de dezordine, distrugeri etc;
– Executarea unor acþiuni teroriste împotriva comuniºtilor ºi a personalitãþilor
maghiare care militeazã pentru o colaborare ºi apropiere româno-maghiarã.

II. Originea organizaþiei
Organizaþia a luat naºtere la Cluj, înainte de 6 martie 1945, imediat dupã

eliberarea Ardealului, ºi este rãspânditã atât în Ardealul de Nord, cât ºi în cel
de Sud, dar mai cu seamã în secuime, unde este foarte puternicã.

În crearea organizaþiei, al cãrei conducãtor din Ardeal a fost defunctul epis-
cop unitarian dr. Józan Miklós, care a stat în serviciul englez, are mare rol Secþia
Balcanicã a Intelligence Service-ului englez. 

Tocmai pentru aceasta, la început, organizaþia a purtat numele de „Uniunea
Unitarianã” ºi numai mai târziu s-a transformat în „Miºcarea de Rezistenþã”.
Organizaþia a luat naºtere cu lozinci iredentisto-ºoviniste maghiare, antiromâ -
neºti ºi antibolºevice.

Dr. Józan Miklós, în legãturã cu elementele maghiare ºoviniste, a organizat
din „Uniunea Unitarianã”, cu ajutorul lui Bandy István[1] ºi Simon Zoltán,
„Miºcarea de Rezistenþã”, în cadrul cãreia au fost introduºi: foºti ofiþeri ma -
ghiari; membrii de încredere ai „Organizaþiei de zece” din Cluj[2]; membrii
ordinului „Vitejilor”[3]; Vânãtorii Turanici[4]; membrii grupului de partizani
din organizaþia „Trãgãtorii Wesselényi”[5]; membrii extremiºti ai partidului
Szálasi ºi Imrédy; membrii Asociaþiei Camaradereºti „Frontul de Est”.

Organizaþia a preluat diferite depozite secrete de arme ale acestor asociaþii.
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III. Dezvoltarea organizaþiei
Pânã în ianuarie 1946, efectivul maxim era de circa 40-45.000 persoane.
În prezent, organizaþia a început sã decadã din cauza morþii dr-lui Józan

Miklós, datoritã cãreia ºi-a pierdut îndrumãtorul ºi sprijinitorul material.

IV. Organizarea
Organizaþia are grupuri de 10, 20 ºi 30. Fiecare grup are un ºef. În fruntea

fiecãrui grup de 100, care se combinã din mai multe grupuri de 10 ºi 20, stã un ºef
de centurie. Organizaþia are baze conspirative. În afarã de grupurile de mai sus,
mai sunt ºi grupuri speciale, ca de exemplu: grupul negustorilor, studenþilor,
foºtilor ofiþeri, dermatiºtilor etc. Adrese conspirative descoperite pânã acum: 
1. Frizeria Tóth Sándor, piaþa Heltai; 2. Locuinþa lui Bandy István, str. Csikó Zsig-
mond 43; 3. Cârciuma vãd. Szatmáry, str. Holdvilág nr. 57; 4. Liceul Reformat; 
5. Sediul U.P.M. din str. Attila; 6. Camera prof. dr. Zalányi de la Inst. de Istorie al
Universitãþii Maghiare; 7. Bodega „Balázs”, str. Petõfi, de lângã intrarea în cimitir.

De asemenea, dispune de observatori în cadrul autoritãþilor ºi partidelor politice.

V. Persoanele identificate cã fac parte din organizaþie: 
Bandy István, str. Holdvilág nr. 62; Andrássy János, teolog reformat, Teologia

Reformatã, etaj II, camera nr.-; dr. László Ferenc, fost ºeful Siguranþei; Bothos
József, fabrica de bomboane, str. Bartha Miklós; Simon Zoltán, asistent universi-
tar, Universitatea Maghiarã, Institutul de Istorie; dr. Gazda Ferenc, asistent la
acelaºi institut; Katona Zoltán, str. Oãºanu; Pálffy József, str. Holdvilág 78; Kún
József, funcþionar la „Dermata”, str. Pasteur; Tóth Sándor, frizer, piaþa Heltai; Roth
Éva, dactilografã la Siguranþã; Horváth István, ziarist din redacþia revistei „Falvak
Népe”[6]; Kallós, asistent universitar la Universitatea Agronomicã a Universitãþii
Maghiare; Böss Dezsõ, piaþa Libertãþii 30; Rózsa, fost detectiv maghiar, str. Högyes
25; Szvoboda, ºeful întreprinderii Pazei de Noapte „Hermes”, str. Holdvilág nr. 17;
Hunor-Bevicsek Rudolf, subºeful Siguranþei; Kökössy, detectiv; vãd. Szatmáry
Sándor, cârciumãreasã, str. Holdvilág 57; Kovács István, tipograf, ºeful P.S.D.;
fratele lui Katona Zoltán, care ºi în prezent este în serviciul poliþiei; Vajna Pál,
student, Calea Moþilor 54; dr. Újváry Ferencz; Kovács György, din Tg. Mureº, cel
care a fost conducãtorul rebeliunii armate din 1939 contra românilor. 

Celule serioase ale organizaþiei funcþioneazã la Oradea, Tg. Mureº, Tg.
Secuiesc, Satu Mare, Carei ºi alte oraºe.

VI. Activitatea
– Cu ocazia zilei de 1.XII.1945 au vopsit trotuarele din Cluj cu lozinci aþâþãtoare.
– A rãspândit afiºe ºi manifeste contra U.P.M.
– A desfãºurat propagandã în fabrica „Dermata” ºi alte fabrici, în sensul ca
muncitorii sã nu participe la serbãrile zilei de 1 decembrie, arãtând prin aceas-
ta cã nu considerã definitivã situaþia în ceea ce priveºte problema Ardealului.
– Printr-un curier a trimis la Bucureºti domnului ministru de interne, Teohari
Georgescu, o scrisoare de ameninþare, care a fost pusã în cutia de scrisori de la
locuinþa sa.
– La Tg. Secuiesc au executat un atentat cu grenade contra Monumentului
Eroilor Armatei Roºii.
– Prin Secuime au aruncat grenade de mânã asupra unei adunãri a Partidului
Comunist din comuna Cernat.
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VII. Armamentul ºi materialul exploziv de care dispune organizaþia
Din informaþii sigure, organizaþia are în depozite secrete mari cantitãþi de arme,

muniþii ºi materiale explozive. Locurile acestor depozite sunt þinute în mare secret,
încât n-au putut fi descoperite. S-a putut afla doar cã de ele au cunoºtinþã Kovács
Zoltán din str. Pata nr. 9 ºi Simon Zoltán. Simon este cel care mânuieºte grenadele
de mânã ale organizaþiei.

VIII. Legãturi cu strãinãtatea
Organizaþia a stabilit legãturi cu cercurile reacþionare din Ungaria, ºi anume cu

aripa de dreapta a Partidului Micilor Agrarieni, prin intermediul dr. Auer Pál, ºeful
presei Micilor Agrarieni care a asigurat legãtura cu „Societatea Ardeleanã” din Un-
garia, care a propagat la Budapesta tendinþele revizioniste ºi antiromâneºti pânã
nu de mult, când a fost dizolvatã de Nagy Ferencz, primul ministru[7], împreunã
cu alte asociaþii asemãnãtoare.

Cu Intelligence Service-ul englez legãtura s-a fãcut prin intermediul lui dr.
Józan Miklós, care ocazional a pus pe Bandy în legãturã cu un ziarist englez, care
– dupã cum îl descrie Bandy – are fruntea înaltã, pãrul roºu, faþa expresivã, se rade,
staturã mijlocie, poartã ochelari negri ºi nu ºtie decât nemþeºte.

IX. Situaþia actualã a organizaþiei
Activitatea organizaþiei este în descreºtere. Luptã cu greutãþi materiale. Nu are

legãturi cu Intelligence Service-ul englez. Pentru restabilirea acestei legãturi, în
special Bandy face mari forþãri.

Pentru ziua de 15 martie au intenþionat sã lanseze manifeste, prin care sã se
arate cã problema Ardealului nu este încã rezolvatã.

Dupã 15 martie, Bandy a plecat la Budapesta, pentru ca sã fixeze definitiv
modalitatea legãturilor cu Ungaria ºi sã stabileascã înþelegeri ºi în privinþa spriji-
nului. Acest lucru vrea sã-l realizeze prin intermediul dr-ului Auer ºi Mitropolitu-
lui Primat Mindszenthy[8]. Bandy este informat cã dr. Auer este în serviciul
englezilor.

În legãturã cu activitatea membrilor acestei miºcãri, în zilele de 8, 9 ºi
10.IV.1946 au fost arestate la Cluj urmãtoarele persoane: Binder Eugen, student
anul V Medicinã; Kovács Károly, elev liceu cl. VI la Liceul romano-catolic din Cluj;
Vescan Andor, elev la ºcoala tehnicã cu limba de predare maghiarã din Cluj; Nagy
Ladislau, elev la ºcoala tehnicã industrialã; Bocs Ladislau, elev cl. V la liceul rom.-
cat.; Mócsy Ladislau, student anul II la Facultatea de drept a universitãþii
maghiare; Gergely ªtefan, elev cl. VI la liceul rom.-cat.; Gergely Alexandru, elec-
trician; Kabán Francisc, student.

Din declaraþiile date de aceºtia rezultã cã studentul Binder Eugen, cetãþean
maghiar – originar din Budapesta –, a avut misiunea sã organizeze grupe de rezis-
tenþã, care la realipirea Ardealului la Ungaria sã împiedice autoritãþile româneºti
de a evacua ceva, prin distrugerea cãilor ferate ºi ºoselelor, însã special în defileul
Oltului ºi la Porþile de Fier.

Binder primea instrucþii prin intermediul numitei Boiza Ilona, conducãtoarea
Secþiei Externe a Crucii Roºii maghiare, care i-a dat 20 de dolari ºi 10 lire sterline.
La una din întrevederile ce a avut loc între Binder ºi Boiza Ilona a luat parte ºi
ministrul Ungariei la Londra, Bebe ªtefan.

Din cele semnalate rezultã cã organizaþia M.E.M. este dirijatã ºi sprijinitã de
cercurile reacþionare din Ungaria.
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„Uniunea luptãtorilor pentru libertãþile maghiare”*

(Magyar Szabadság – harcosok Egyesülete)

I. Scop ºi organizare
În Ardeal ºi în special în Secuime este în curs de organizare „Uniunea luptãto-

rilor pentru libertãþile maghiarilor”, cu scopul de a propaga în þarã ºi în strãinãtate
drepturile pe care Ungaria le-ar avea asupra Ardealului.

II. Conducãtori, membri, aderenþi, simpatizanþi
În judeþul Trei Scaune.
– Preºedintele acestei Uniuni este Sipos Ioan, din comuna Dobolii de Sus.
– Vicepreºedintele Bálint Iuliu din Sft. Gheorghe.
– Secretar Bíró Ladislau din Sft. Gheorghe.
– Casier Bíró Ladislau din Sft. Gheorghe (altul decât secretarul).
Pentru plasa Covasna a fost numit ca preºedinte tânãrul Deák Ernest, elev la

liceul „Mikó” din Sft. Gheorghe.
Pentru plasa Tg. Secuiesc a fost numit preºedinte Dombi Ede, unul din princi-

palii autori ai atentatului cu dinamitã contra casei în care în cursul lunii ianuarie
1946 se þinea o adunare a organizaþiei comuniste din comuna Cernatul de Jos.

Aderenþi:
În Sft. Gheorghe: dr. Kovásznay Ádám, Zakariás Iuliu, Ijaky Iosif, dr. Kotzoc Gh.

jun., Lányi Francisc (liceu), Felszegi ªtefan, Doboly Ladislau (liceu), Ijaky Ana,
Freink Luiza, Costa Ádám

În Tg. Secuiesc: Vancea, jurist, dr. Dénes Ladislau
În Cernatul de Jos, jud. Trei Scaune: Bölöni Zoltán, Bölöni Ernest, Ambrus

Francisc, Ambrus Antal, Molnár Carol, Hakó Mihail, Molnár ªtefan, Molnár Irina,
Molnár Iosif, Ambrus Margareta, Silvester Carol, Cseh András, Cseh Eugen,
Molnár Alexandru, Bajkó Márton, Molnár Iuliana, Fekete Gábor, Kelemen Gábor.

La liceul „Mikó” din Sf. Gheorghe existã un puternic focar iredentist, întreþinut
chiar de unii profesori, printre care Keller ºi Rácz, conducãtorul tehnic fiind ele-
vul Deák Ernest, arãtat mai sus.

III. Activitatea
Recent a fost arestat la Sft. Gheorghe tânãrul Sipos János, întors din Ungaria

vara trecutã, unde fusese înrolat în miliþia fascistã a lui Szálasi. În urma
cercetãrilor fãcute s-a stabilit cã el este autorul mai multor manifeste cu caracter
fascist ºi reacþionar rãspândite în oraº ºi cã a organizat ºedinþe secrete, la care au
luat parte mai mulþi tineri maghiari din Sf. Gheorghe: cu aceastã ocazie au tipãrit
manifeste antidemocratice. 

Sipos a recunoscut cã organizaþia de sub conducerea sa este în strânsã legãturã cu
o organizaþie reacþionarã-fascistã din Budapesta, de unde primeºte instrucþiuni de
modul cum trebuie dusã activitatea antidemocraticã în România. Astfel, Sipos János
a declarat cã instrucþiunile, împreunã cu broºurile ºi manifestele, le-a primit de la
individul Cseh Tibor, venit special din Ungaria, ºi cu care Sipos János s-a întâlnit la
Tg. Mureº, primind sã fie organizatorul ºi conducãtorul acestei organizaþii iredentiste.

Rezultã deci cã însuºi Sipos János a recunoscut cã avea legãturi – prin Cseh
Tibor – cu organizaþia iredentistã din Ungaria, al cãrei emisar pentru regiunea
secuiascã din Ardeal a fost Cseh Tibor. Individul Cseh Tibor este originar din jud.
Trei Scaune, din comuna Cernatul de Jos, iar în prezent este fugit în Ungaria.
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IV. Legãturi
Se pare cã aceastã organizaþie are strânse legãturi cu Miºcarea de Rezistenþã

Maghiarã (M.E.M.).

*

„Mâna Neagrã”

I. Scop
Organizaþie teroristã cu scopul de a împiedica populaþia maghiarã sã facã

politicã comunistã.

II. Activitatea
1. Activeazã în secuime, cu intensitate mai mare în judeþul Trei Scaune.
2. Numeroºi locuitori au primit bilete de ameninþãri, scrise de mânã, în limba

maghiarã.
Se aratã mai jos cuprinsul câtorva bilete:
a) Biletul primit de locuitorul Pop Iosif, din comuna Batoº, membru al

Partidului Comunist, are urmãtorul conþinut: Rupeþi lanþurile ce v-au fost
puse de comuniºti. România nu suferã lanþurile cum vede la statele celelalte.
Jos cu comuniºti. „Mâna Neagrã”.

b) Biletul de ameninþare primit de locuitorul Balos Andrei din comuna Batoº,
tradus are urmãtorul cuprins: Tu, porc de comunist! Înceteazã-þi activitatea,
cã totul este în zadar. Noi am întins în jurul tãu plasa ºi dacã te miºti te vom
arunca în aer cu familie cu tot. „Mâna Neagrã”.

c) Biletul de ameninþare primit de locuitorul Vincze Martin, tot din comuna
Batoº, are urmãtorul cuprins: Jos cu comuniºtii! În strãinãtate sunt demon-
straþii mari. Iugoslavia, Danemarca, Franþa demonstreazã împotriva comu-
niºtilor. ªtiri de la Radio. „Mâna Neagrã”.

*

Asociaþia „Sft. ªtefan”

I. Scop: ºovino-iredentist, având ca program:
– Lupta neobositã ºi continuã a ungurilor din România pentru o „Ungarie Mare”.
– Autonomia Ardealului. 

II. Organizare: Sediul în Bucureºti, probabil în str. General Angelescu nr. 4.

III. Conducãtori: Conducãtor probabil Csere István.

IV. Activitatea: În ziua de 7.IV.1946 a þinut o adunare în capitalã, în cadrul
cãreia s-a discutat despre: datoria ungurilor din România pentru realipirea
Ardealului; autonomia Ardealului.

Conducãtorii ºi membrii asociaþiei „Sft. ªtefan” sunt astãzi în posturi de încredere
în U.P.M., ºi anume Rózsa Francisc, care are funcþia de vicepreºedinte al U.P.M., Cikó
Lajos este membru în comitetul executiv ºi alþii. Toþi aceºtia sunt „buni naþionaliºti”
ºi vor face în aºa fel ca Asociaþia „Sft. ªtefan” sã facã parte integrantã din U.P.M.
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*

Asociaþia „Apostolatul Rugãciunii”

I. Scop: Propagandã ºovino-iredentistã ºi anticomunistã.

II. Organizarea: Nu se cunoaºte. Membrii se adunã în casa parohialã catolicã
din strada Cuza Vodã nr. 112, Bucureºti.

III. Conducãtori: Secretarul asociaþiei este ungurul Márton Imre, funcþionar la
fabrica „Frank”.

IV. Activitatea: Organizeazã diferite serbãri, în cadrul cãrora a strâns fonduri
pentru propagandã ºi pentru combaterea comunismului. 

(Arhiva S.R.I., fond „D”, dos. 1742, f.13-21)

* Corect: „Uniunea luptãtorilor maghiari pentru libertate”.
[1] István Bandy, fost ºef de gardieni publici la Chestura din Cluj (1 aprilie 1945-17 iulie 1945). 
[2] Numele „Tízes Szervezet” (Organizaþia de zece) derivã din sistemul de organizare, ultima sub-
diviziune fiind grupul de 10, subordonaþi unui „tizedes” (decurion). Aceastã organizaþie a activat
numai la Cluj.
[3] Constituit imediat dupã primul rãzboi mondial, „Vitézi Rend” (Ordinul Vitejilor) reunea pe
toþi aceia care primiserã decoraþia „Nagy Ezüst Vitézségi érem”. Aceºtia purtau titlul onorific de
„Vitéz” înaintea numelui, beneficiau de recompense materiale ºi puteau lãsa titlul moºtenire
bãiatului prim-nãscut. 
[4] Organizaþia „Turáni Vadászok” (Vânãtorii Turanici) a fost înfiinþatã în 1932 de Gyula Gömbös,
primul ministru de atunci al Ungariei.
[5] Membrii acestui grup fãceau parte, în fapt, din Asociaþia Generalã a Tiraliorilor Unguri
(Országos Magyar Lövész Egyesület), un soi de miliþii teritoriale, care la Cluj erau reuniþi în
Asociaþia „Wesselényi”, cu sediul în str. Memorandumului 12, iar sala de tir pe Calea
Dorobanþilor (Honvéd utca) 12.
[6] István Horváth (1909-1977) fusese pânã la finele rãzboiului zilier agricol ºi om de serviciu la
Biblioteca Universitarã din Cluj, unde cunoaºte o serie de scriitori, devenind un veritabil autodi-
dact. Dupã 1944 devine redactor la „Falvak Népe” (Oameni de la sate) ºi „Utunk” (Calea noastrã).
Autor al mai multor volume de prozã ºi poezie, din care menþionãm Törik a parlagot [Brazdã
peste haturi] (1950, cãreia i s-a decernat Premiul de Stat în 1951, iar în anul urmãtor a fost publi-
catã ºi în româneºte), Fenséges adósság [Datorie supremã] (1962), Tornyot raktam [Am zidit un
turn] (1970), Örvénylõ harmatcseppek [Stropi de rouã în vâltoare] (1976), Kipergett magvak
[Seminþe neterminate] (1981), A tenger hangja [Glasul mãrii] (1991) º.a. Asupra lui vezi Gavril
Scridon, Istoria literaturii maghiare din România, 1918-1989, Cluj, Edit. Promedia Plus, 1996,
p.208-215.
[7] La 1 februarie 1946 fusese proclamatã Republica Ungaria, în care Zoltán Tildy era preºedinte,
iar Ferenc Nagy prim-ministru.
[8] Este vorba de primatul Ungariei, anticomunist convins ºi un conservator aproape intolerant.
La începutul anului 1949 i s-a intentat un proces ºi a fost condamnat, dupã ce a fost torturat pen-
tru a recunoaºte diversele acuze.
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Bukarest, 1946. május 5. Szigorúan titkos

Tárgy: Az erdélyi magyarság vezetõinek ünnepélyes nyilatkozata 
a béketárgyalások elõtt

Miután tudomást szereztem azokról az eredményekrõl, amelyekkel a magyar
kormány moszkvai tárgyalásai jártak, felkerestem április hó 24-én Márton Áron
gyulafehérvári püspököt, mint aki köztudomás szerint az erdélyi magyarság min-
den rétegével kapcsolatban áll, és akinek személye, világnézetre való tekintet
nélkül, köztiszteletnek örvend. Tájékoztattam õt arról, hogy a magyar kormány
Erdély tekintetében területi szempontból milyen reményeket táplál, és megkértem,
hogy az erdélyi magyarság vezetõivel kapcsolatokat keresve, õket a túlzott
derûlátástól óvja, és a várható realitásokra készítse elõ. Márton Áron megígérte,
hogy azonnal érintkezésbe lép az erdélyi magyarság vezetõivel, és megbeszélésük
eredményérõl rövidesen tájékoztatni fog.

Május 2-án újból felkerestem Márton Áront, aki közölte, hogy a héten Kolozsvá-
rott bizalmas jellegû megbeszélést tartott, amelyen Vásárhelyi János erdélyi reformá-
tus püspök (Kolozsvár), Korparich Ede, az erdélyi Hangya Szövetkezetek elnöke
(Marosvásárhely), Lakatos István, a szociáldemokrata párt központi végrehajtó
bizottságának tagja és a párt magyar tagozatának egyik vezetõje (Kolozsvár) és dr.
Szász Pál, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke (Nagyenyed) vettek részt.

Nevezettek a moszkvai tárgyalásokról kiszivárgott ellenõrizhetetlen hírek hatása
alatt szorongó hangulatban jöttek össze. Miután Márton Áron az általam elõadottak
alapján általánosságban ismertette azokat a valószínû kereteket, amelyeken belül
Erdély kérdése a magyar kormány reményei szerint megoldható lesz, a jelenvoltak a
küszöbön álló béketárgyalásokkal kapcsolatban minden vonatkozásában megtárgyalták
az erdélyi magyarság lehetõségeit, és a magyarság nevében a következõ ünnepélyes
nyilatkozatot tették, felkérve engem, hogy ezt a magyar kormány tudomására hozzam: 

1. A magyar kormány rendkívül súlyos felelõsséget vállalna akkor, ha az erdé-
lyi magyarság megkérdezése nélkül javasolna Erdélyre vonatkozólag megoldást. Az
erdélyi magyarság ilyen javaslatok lehetõségét is elutasítja. Elvárja a magyar kor-
mánytól, hogy mindent elkövessen a tekintetben, hogy az erdélyi magyarság a
béketárgyalásokon Erdély kérdésében meghallgatásra találjon, és hogy véleményét
hivatott szószólói útján szabadon és biztonsággal fejthesse ki, annál is inkább, mert
Erdély területének a román állam által történõ tényleges birtoklása folytán az erdé-
lyi románság számára ez a jog amúgy is biztosítva lesz.

2. Az erdélyi magyarság felfogása szerint sem neki magának, sem pedig a magyar
kormánynak nincsen joga Erdély tekintetében, amely a magyarság összességének is
létfontosságú kérdése, önkéntes felajánlással területi lemondásba belemenni.
Lemondást külsõ hatalom a magyarságra rákényszeríthet, de az ilyen döntést, ha
igazságtalan, az idõ orvosolni fogja; az önkéntes lemondást azonban többé jóvátenni
nem lehet. Ezért a felelõsséget az erdélyi magyarság lelkiismerettel nem vállalhatja.

3. Az erdélyi magyarság, mint minden szabad nép, amelybõl az élet ösztöne
még ki nem aludt, saját államában, saját fajtestvéreivel együtt, saját életfelfogása
szerint kíván élni. Megérti az erdélyi románság hasonló óhaját, de a maga részérõl
magának ugyanezt a jogot megkívánja.
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4. Az erdélyi magyarság számára a román uralom alatt töltött évek bebizonyí-
tották, hogy Romániában alapvetõ emberi jogai nincsenek biztosítva, annak
ellenére, hogy azok tiszteletben tartására Románia ismételten ünnepélyes
ígéreteket tett, és nemzetközi kötelezettségeket vállalt. A magyarság most már min-
den román politikai rendszert megismert, de tûrhetõ életviszonyokat számára
egyik sem hozott. Éppen most kell, különösen gazdasági téren, a legsúlyosabb és
legmélyrehatóbb veszteségeket elszenvednie, amikor a demokrácia nevében kor-
mányozzák, amelyhez pedig olyan nagy reményeket fûzött.

5. Az erdélyi magyarság éppen ezért elvárja, hogy a magyar kormány a maga
részérõl is mindent el fog követni annak érdekében, hogy a béketárgyaláson az
erdélyi magyarságot kielégítõ területi rendezés jöjjön létre. Amennyiben a hatal-
mak esetleges diktátuma következtében az erdélyi magyarság számottevõ tömegei
mégis kívül maradnának Magyarország határain, úgy az erdélyi magyarság elvárja
a magyar kormánytól, hogy mindent megtesz az iránt, hogy a tömegek népi, kul-
turális és gazdasági jogainak tiszteletben tartását és az õket megilletõ gazdasági és
kulturális birtokállomány csorbítatlan fennállását a gyõztes hatalmak hatékonyan
és intézményes módon biztosítsák. Ennek keretében elvárja, hogy az Erdélyben
lévõ magyarországi vagyon sem fog ellenséges vagyonként kezeltetni, miután ez az
erdélyi magyarság további érzékeny elerõtlenedését eredményezné.

6. Az erdélyi magyarság önmagának és a magyarság összességének súlyos
veszedelmét látja minden olyan felmerülõ tervezetben, amely az erdélyi kérdést a
magyarság áttelepítésével kívánja megoldani, és éppen ezért határozottan elutasít-
ja azt. Az erdélyi magyarság hangulatának ismeretében azonban nyomatékosan fel
kell hívnunk a figyelmet arra, hogy egy, a magyarság létfeltételeivel nem számoló
rendezés olyan önkéntes elvándorlást indítana meg, amelyet megakadályozni vagy
késõbb jóvátenni nem lehetne, és amely számunkra Erdély végleges elvesztését
jelentené.

A fenti nyilatkozattal kapcsolatban a magam részérõl csak azt kívánom megje-
gyezni, hogy az abban foglaltak, véleményem szerint, az erdélyi magyarság túl-
nyomó többségének legmélyebb meggyõzõdését fejezik ki. A nyilatkozat
szerkesztõi Erdély magyar életének általánosan tisztelt vezetõ egyéniségei, akik
annak teljességét felekezeti és osztálykülönbségre való tekintet nélkül képviselik,
akkor is, ha a hivatalos politikai vezetõk nyílt állásfoglalása a jelenlegi
körülmények között nehézségekbe ütközik. Mindannyiukat áthatotta a felelõsség
megrendítõ érzése, és nyilatkozatukat annak tudatában tették.

Miniszteri tanácsos [olvashatatlan]

Gyöngyösi János Úrnak, Külügyminiszter Úrnak, Budapest

[TRADUCERE]

Bucureºti, 5 mai 1946 Strict secret

Subiect: Declaraþia solemnã a conducãtorilor maghiarimii din Ardeal 
înainte de tratativele de pace

Dupã ce am luat la cunoºtinþã rezultatele cu care s-au soldat tratativele guver-
nului maghiar la Moscova, l-am cãutat în 24 aprilie pe Áron Márton, episcopul de
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la Alba Iulia, cel care – dupã cum se ºtie – se aflã în legãturã cu toate pãturile
maghiarimii din Ardeal ºi a cãrui persoanã, dincolo de orice concepþie despre lume,
se bucurã de un prestigiu general. L-am informat în legãturã cu speranþele nutrite
de guvernul maghiar referitor la Ardeal, din punct de vedere teritorial, ºi l-am rugat
ca, stabilind contacte cu conducãtorii maghiarimii din Ardeal, sã-i previnã în legã-
turã cu un optimism exagerat ºi sã-i pregãteascã pentru realitãþile probabile. Áron
Márton a promis cã va intra de îndatã în legãturã cu conducãtorii maghiarimii din
Ardeal, iar despre rezultatele discuþiilor cu ei mã va informa în curând.

La 2 mai l-am cãutat din nou, iar el a relatat cã în aceastã sãptãmânã a avut o
discuþie de naturã confidenþialã la Cluj, la care au luat parte János Vásárhelyi, epis -
copul reformat din Ardeal (Cluj), Ede Korparich, preºedintele Asociaþiilor
„Hangya” [Furnica] din Ardeal (Târgu Mureº), István Lakatos, membru în comite-
tul executiv central al Partidului Social-Democrat ºi unul din conducãtorii secþiei
maghiare a partidului (Cluj), ºi dr. Pál Szász, preºedintele Uniunii Economice
Maghiare din Ardeal (Aiud).

Numiþii s-au adunat într-o atmosferã tensionatã, sub influenþa veºtilor care,
fãrã a putea fi verificate, le-au parvenit despre tratativele de la Moscova. Dupã ce
Áron Márton, pe baza celor relatate de mine, a prezentat în ansamblu acel cadru
probabil, în cuprinsul cãruia va putea avea loc, conform speranþelor guvernului
ungar, rezolvarea problemei Ardealului, cei prezenþi au discutat în legãturã cu
tratativele de pace iminente, având în vedere toate aspectele legate de posibilitãþile
maghiarimii din Ardeal, ºi au fãcut în numele maghiarimii urmãtoarea declaraþie
solemnã, rugându-mã totodatã s-o aduc la cunoºtinþa guvernului maghiar:

1. Guvernul maghiar ºi-ar asuma o foarte mare rãspundere, dacã ar propune
referitor la Ardeal vreo soluþie fãrã sã întrebe maghiarimea de aici. Maghiarimea
din Ardeal refuzã ºi posibilitatea unor astfel de propuneri. Aºteaptã din partea
guvernului maghiar, ca acesta sã facã totul ca la tratativele de pace maghiarimea
din Ardeal sã fie ascultatã ºi, prin purtãtorii ei de cuvânt, sã-ºi poatã exprima în
deplinã libertate ºi siguranþã pãrerea referitoare la problema Ardealului, cu atât
mai mult cu cât, faptul cã statul român posedã efectiv teritoriul Transilvaniei,
românilor ardeleni le va asigura oricum acest drept. 

2. Conform opiniei maghiarimii ardelene, nici aceasta din urmã, nici guvernul
ungar nu au dreptul de a accepta benevol cedãri teritoriale în privinþa Transilvaniei,
care este o chestiune vitalã pentru maghiari, luaþi ºi în totalitatea lor. Cedarea poate fi
impusã de o putere exterioarã, dar în caz cã este nedreaptã o asemenea decizie va fi
remediatã de timp; renunþarea de bunã voie însã nu mai poate fi reparatã. Pentru aºa
ceva, maghiarimea din Ardeal nu-ºi poate asuma rãspunderea cu conºtiinþa curatã.

3. Maghiarimea din Ardeal, ca orice popor la care mai existã un instinct al
vieþii, doreºte sã trãiascã în propriul sãu stat, împreunã cu proprii sãi fraþi de sînge,
conform propriilor sale concepþii de viaþã. Înþelege aceeaºi dorinþã a românilor din
Ardeal, dar vrea ºi ea sã aibã acest drept.

4. Anii petrecuþi sub dominaþie româneascã au dovedit maghiarimii din Ar-
deal cã drepturile ei fundamentale în România nu sunt asigurate, în ciuda faptu-
lui cã România a fãcut promisiuni solemne în vederea respectãrii acestora ºi ºi-a
asumat obligaþii internaþionale. Maghiarimea a cunoscut pînã în prezent toate
regimurile politice româneºti, însã nici unul nu i-a adus condiþii de viaþã suporta-
bile. Chiar acum este nevoitã sã suporte, mai ales pe plan economic, cele mai
grave ºi mai profunde pierderi, când este guvernatã în numele democraþiei, faþã
de care nutrea de altfel atît de mari speranþe. 
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5. Tocmai din aceste motive, maghiarimea din Ardeal se aºteaptã ca guvernul
maghiar sã facã totul din partea sa, ca la tratativele de pace sã se realizeze un aranja-
ment teritorial mulþumitor pentru ea. În cazul în care, în urma unui eventual dictat
al puterilor, mase largi ale maghiarimii din Ardeal ar rãmîne totuºi în afara graniþelor
Ungariei, ele aºteaptã din partea guvernului maghiar sã facã totul ca respectarea drep-
turilor etnice, culturale ºi economice ale maselor, precum ºi pãstrarea neºtirbitã a
bunurilor de naturã economicã ºi culturalã ce le revin sã le fie asigurate de puterile
victorioase în mod eficient ºi instituþionalizat. În cadrul acestora, se aºteaptã ca nici
proprietãþile Ungariei aflate în Ardeal sã nu fie considerate ca bunuri ostile, deoarece
din aceasta ar rezulta în continuare o sesizabilã ruinare a maghiarimii din Ardeal.

6. Maghiarimea din Ardeal vede un pericol grav pentru sine ºi pentru toþi
maghiarii în orice proiect prin care se doreºte o rezolvare a problemei din Ardeal
prin transmutarea maghiarimii, de aceea îl respinge în mod hotãrât. Cunoscînd
însã atmosfera printre maghiarii din Ardeal, trebuie sã atragem atenþia în mod
insistent cã o soluþie ce nu ar þine cont de condiþiile de existenþã ale maghiarimii
ar da curs unei emigrãri voluntare, care nu ar mai putea fi opritã, nici reparatã în
viitor, ºi care, pentru noi, ar însemna pierderea definitivã a Ardealului. 

Referitor la declaraþia de mai sus, din partea mea doresc sã menþionez doar fap-
tul cã cele expuse reprezintã, dupã pãrerea mea, cea mai profundã convingere a
covârºitoarei majoritãþi a maghiarimii din Ardeal. Redactorii declaraþiei sunt per-
sonalitãþi de conducere ale vieþii maghiare din Ardeal, unanim respectate, pe care
o reprezintã în toatã complexitatea ei, fãrã deosebire confesionalã sau de clasã
socialã, chiar dacã o luare de poziþie deschisã a conducãtorilor politici oficiali în-
tâmpinã greutãþi în condiþiile actuale. Toþi au fost pãtrunºi de sentimentul zgudui-
tor al responsabilitãþii ºi s-au pronunþat conºtienþi de aceasta.

Consilier ministerial [indescifrabil]

Domnului Ministru de Externe, Domnului János Gyöngyösi. Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-II, f.533-536)

98
Bukarest, 1946. május 7.

Tárgy: A Magyar Népi Szövetség álláspontja az erdélyi kérdésben

A 88/pol.-1946-os számú jelentés ismertette és teljes egészében reprodukálta az
erdélyi magyarság egyes köztiszteletben álló vezetõinek állásfoglalását az erdélyi
és határkérdéssel kapcsolatban. Kétségtelennek látszik, hogy a fenti számú jelen-
téssel felterjesztett nyilatkozat az erdélyi magyarság többségének ösztönös és érzel-
mi jellegû véleményét fejezi ki. Nyilvánvalóan érdeklõdésre tarthat azonban
számot az M.N.SZ. vezetõinek körében ugyanezen kérdéssel kapcsolatban kiala-
kult vélemény is, már csak azért is, mert az M.N.SZ. az erdélyi magyarság egyetlen
hivatalos jellegû szerve. Alapvonalaiban az erdélyi magyarság meggyõzõdése e kér-
désekkel kapcsolatban egységes, mégis az M.N.SZ. állásfoglalását bizonyos fokig
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meghatározza egyrészt az, hogy mint hivatalos szervnek különös tekintettel kell
lennie a reálpolitikai adottságokra, másrészt kétségkívül érvényesülnek állás-
foglalásának kialakításában bizonyos világnézeti jellegû elemek is, melyeknek
folytán az M.N.SZ. vezetõsége széles távlatokba igyekszik beállítani az erdélyi
kérdés megoldását is.

A közelmúltban Gyallay-Pap Domokos min.s. titkárral együtt igen hosszú és az
erdélyi magyarság összes problémáira kiterjedõ beszélgetést folytattam Bányai
Lászlóval, az M.N.SZ. alelnökével. Bányai jelentõs szerepet játszik az M.N.SZ.
politikájában, azt tartják róla, hogy õ annak ideológiai irányítója. Régi
M.A.D.O.SZ.-ista, hosszú ideig illegalitásban élt, tagja a kommunista pártnak, és e
párt vezetõségéhez igen kitûnõ elvtársi és baráti nexusok fûzik. Egyébként a
kolozsvári népbíróság mellett õ a népügyész, és e minõségében mindent megtesz
az irányban, hogy ennek a népbíróságnak magyarellenes jellegû és az objektív
igazságnak meg nem felelõ mûködését letompítsa és mérsékelje.

Bár a beszélgetés során magunk is arra törekedtünk, hogy Bányai és általa az
M.N.SZ. nyilvánosságra érthetõ okokból nem hozható véleményét az erdélyi
kérdés megoldásával kapcsolatban megismerjük, nem kellett a beszélgetést erre a
tárgyra irányítanunk, mert Bányai maga terelte erre a témára a szót, és mindket-
tõnk egymástól függetlenül kialakult utólagos véleménye az volt, hogy nem
egészen célzatosság nélkül. Határozott benyomásunk az, hogy Bányai, aki teljesen
szisztematikusan ismertette elgondolásait, ezt azért tette, hogy általunk a magyar-
országi illetékesek felé mintegy postára adják azokat.

Bányai azzal kezdte, hogy az M.N.SZ. vezetõsége tisztában van az erdélyi ma-
gyarság ama vágyával, hogy azok a területek, amelyeken ez a népelem él, Magyar-
országhoz csatoltassanak. Tisztában van azzal is, hogy a magyarság ama részében,
mely továbbra is román fennhatóság alatt lesz kénytelen élni, ez a körülmény
milyen keserves csalódást fog okozni. Megemlítette, hogy ennek a mentalitásnak
jelei lépten-nyomon megnyilvánulnak. Az M.N.SZ. által összehívott marosvásár-
helyi gazdasági értekezleten például az egyik kiküldött nyíltan megmondta, hogy
a székelységet jelenleg nem a gazdasági kérdések izgatják, mert kizárólag a
határkérdéssel törõdik. Sepsiszentgyörgyön egy bizalmas értekezlet alkalmával,
melyet Balogh Edgár tartott, felszólalt egy orvos, aki kijelentette, hogy amennyiben
az a környék nem fog Magyarországhoz csatoltatni, felkerekedik és elvándorol az
utolsó szálig az egész magyar intelligencia.

Az M.N.SZ. a nemzeti érzésnek elõbbi példákkal illusztrálható kinövéseit ter-
mészetesen elítéli. Elítéli azért, mert nem felelvén meg a realitásoknak, magyar
szempontból végtelenül károsak. Akárhol is fut a határ, a magyarságnak gondos-
kodnia kell gazdasági megerõsödésérõl, és minden magyarnak kötelessége a helyén
maradni és népe érdekeit továbbra is szolgálni. Egyébként ezeket a kinövéseket
Bányai ama illuzionizmusra vezeti vissza, amely az erdélyi magyarság széles
rétegeiben lábra kapott. Jellemzõnek mondja, hogy ez az illuzionizmus és a belõle
folyó hibás és veszélyes elvándorlási szándék, mint azt a sepsiszentgyörgyi orvos
esete is mutatja, fõleg a középosztályban kapott lábra.

Az M.N.SZ. vezetõsége ezzel szemben a realitásoknak megfelelõen gondol-
kodik. A hozzá eljutott információk szerint és még inkább benyomásai alapján
valószínûnek tartja, hogy a határvidéken átcsatolás fog történni Magyarország
javára, és ezt a tényt örömmel vegyes aggodalommal szemléli. Örömmel azért,
mert a határmódosítás kétségkívül nagymértékben meg fogja erõsíteni belsõleg a
magyar demokráciát, aggodalommal azért, mert az erdélyi magyarság nagy több-
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sége nyilván ezután is román uralom alatt maradván félõs, hogy a visszacsatolás
ezeknek sorsára káros visszahatással lesz. Az M.N.SZ. feladata éppen az, hogy a
román államhatárok között maradó magyarság emberi és nemzeti jogait és életle-
hetõségét biztosítsa. A román állam keretein belül maradó és az erdélyi magyar-
ság túlnyomó többségét kitevõ eme népelem helyzetének alakulása pedig két
tényezõtõl függ: az egyik a román demokrácia ereje, a másik a román és a magyar
állam egymáshoz való viszonya.

Ebbõl az elgondolásból nyilvánvaló a konklúzió is. Az M.N.SZ.-nek minden
erejével a román demokrácia további megerõsítésére, valamint a román-magyar
barátság kialakítására kell törekednie. Nyilvánvaló, hogy egyes területek vissza-
csatolásának ténye agitációra és provokációra fog alkalmat adni a román demokrá-
cia ellenségeinek. Éppen ezért a területi kérdés elintézése a magyar és a román
kormányok, valamint a nagyhatalmak dolga kell, hogy maradjon, és az erdélyi ma-
gyarságnak, valamint hivatalos és félhivatalos szerveinek vagy akár közszereplõ
egyéneinek távol kell tartaniuk magukat attól, hogy e kérdés elintézésébe bea-
vatkozzanak. Ezt két érdek is parancsolja, egyrészt az erdélyi magyarság
legönösebb érdeke, hiszen véleménynyilvánítással hallatlan támadási felületet
nyújtana önmaga ellen, másrészt a román demokrácia érdeke, amelyet ez esetben
reakciós oldalról a magyarságon keresztül szintén támadni lehetne oly erõsen, ami
esetleg végzetessé is válhatna.

Szó került ezután az M.N.SZ. vezetõségét leginkább foglalkoztató kérdésrõl,
tudniillik arról, hogy milyen mód volna a legalkalmasabb a román uralom alatt
maradó magyarság jogi, gazdasági és kulturális birtokállományának biztosítására
és fejlesztésére. Bányai ezzel kapcsolatban ama véleményének adott kifejezést,
hogy esetleg elérhetõ volna Románián belül egy közigazgatási autonómiával fel-
ruházott, teljesen magyar jellegû Székelyföld megteremtése. Ismertette ezzel kap-
csolatos elgondolását, és a magyar béke-elõkészítés sürgõs feladataként jelölte meg
azt, hogy a székely autonómia tervezetét kidolgozza. Hangsúlyozta, hogy politikai
autonómia jelenleg aligha lesz elérhetõ, de széles körû közigazgatási autonómiára
gondol, annyira, hogy az összes állami szervek eme autonóm területen mûködõ
közegei magyar nemzetiségûek legyenek (rendõrség, csendõrség, pénzügyi admi-
nisztráció stb.), és az autonóm területrõl ne legyenek elhelyezhetõk. Fontos kérdés
– mondta – az autonóm terület határainak megállapítása is. Az autonómia területe
ugyanis nem eshet egybe pusztán a három ún. székely megye területével.
Feltétlenül ide kellene csatolni a Brassó megyéhez tartozó „hét falut”, valamint a
jelenlegi Maros megye területének nagyobb részét is, természetesen Maros-
vásárhellyel mint székely fõvárossal együtt. Valószínûleg – mondta tovább – ennek
érdekében elõbb módosítani kellene a jelenlegi megyebeosztást, illetve megye-
határokat is.

Fontosnak tartja eme autonóm terület létesítését, nemcsak az azon belül élõ
magyarság, de a román uralom alatt élõ összmagyarság szempontjából is. Azt is
reméli, hogy az autonóm terület felé lesz kanalizálható az az elvándorlási szándék,
amely az M.N.SZ. minden ellenkezõ igyekezete ellenére a békekötés után az erdé-
lyi magyarságban nyilván mégis éreztetni fogja hatását. Kitért itt ennek az elván-
dorlásnak gazdasági és politikai szempontból egyaránt felmérhetetlen káraira.
Gazdaságilag az elvándorlók tehertételt jelentenének Magyarországnak mint új
lakóhelyüknek, politikailag pedig gyengítenék mind a román, mind a magyar
demokráciát. A magyarság ugyanis Romániában még akarata ellenére is baloldali
elemet képvisel, a kisebbségi élet természetes demokratizáló és balfelé orientáló
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hatása folytán. Azok az elemek azonban, amelyek Erdélybõl elvándorolván
Magyarországra költöznének, kétségtelenül tartalékseregét jelentenék ott a magyar
reakciónak, mert deklasszálódván, növelnék a reakciós kispolgárság, illetve
„Lumpenintellektuellek” amúgy is veszélyes tömegét.

A székely autonómián kívül élõ szórványmagyarság jogainak biztosításáról is
megemlékezett Bányai. Nyilvánvaló – mondta –, hogy itt csak individuális jogok
biztosításáról lehet szó, és arról, hogy az egyes minisztériumokban a romániai
összmagyarságot érintõ ügyeknek mindenkor legyen egy magyar referense.
Felvetõdvén mindezen jogok biztosítékainak kérdése, Bányai legfõbb biz-
tosítékként a román demokrácia megerõsödését jelölte meg, és hangot adott ama
meggyõzõdésének, hogy az összes nagyhatalom bevonásával való megoldását a
garancia kérdésének nem tartja helyesnek, miután ez esetben ezek a kérdések is
könnyen játékszerévé válhatnának a nagyhatalmak közötti vetélkedésnek. Helye-
sebbnek látná, és vele együtt az M.N.SZ. vezetõsége is, ha a magyar nemzetiség
jogainak biztosítása valamilyen formában a Szovjetunióra volna bízható.

Bányai egész elgondolását széles világnézeti, sõt világpolitikai perspektívában
állította be. Mi rámutattunk arra, hogy a határkérdésben a román demokrácia –
véleményünk szerint – taktikai hibát követett el akkor, amidõn sorozatosan és
energikusan leszögezte magát a területi integritás mellett, és egyébként is enged-
ményeket tett a sovinizmusnak. Ezekre az engedményekre szükség volt – válaszol-
ta –, mert a román demokráciának meg kell nyernie a maga számára a széles román
tömegeket. Ha ez megtörténik, ez véglegesebben és komolyabban biztosítja a ma-
gyarság jogegyenlõségét, mint hogyha a most megadott engedményekkel a román
demokrácia veszélyeztette volna népszerûségét, és így a Maniuék malmára hajtot-
ta volna a vizet, akik a magyar kérdésben közismerten kérlelhetetlenek. Osztja e
tekintetben Luca László álláspontját, aki 1945. március 13-án, amikor Kolozsvárra
újból bevonultak a román csapatok és a román közigazgatás, bizalmas körben azt
mondta az Észak-erdélyi Köztársaság bukását sirató magyar autonomistáknak:
„Mindezt el kell viselni, és mindezen túl kell esni. Ha most kapnátok autonómiát,
azt a vérig sértett román sovinizmus rövidesen elseperné, ha azonban sikerül
megerõsítenünk a román demokráciát, az majd el fogja már bírni a nektek adandó
engedményeket”.

Valóban – mondta – a román demokrácia konszolidálásával és megerõsödésével
együtt jár az, hogy módjában lesz nagyobb, esetleg területi engedményeket is tenni,
ebbõl a szempontból a kilátásokat nem tartja rossznak. A jelek arra mutatnak, és
értesülései is oly irányúak, hogy a közeljövõben Romániában is ki fog élesedni a
reakció elleni harc. Az Antonescu pertárgyalásának kitûzése, amelyben súlyos
ítéletet vár, is ezt jelenti. Ezt fogja magával hozni a választások kitûzése is, ame-
lyeknek során a kormány a legerélyesebb és leghatékonyabb eszközökkel fogja
megtörni a reakciós próbálkozásokat. Ebbõl a szempontból helyesebbnek tartaná,
ha a béketárgyalások némileg elhúzódnának, bármennyire is próbára tenné az a
polgári elemek idegeit. Az idõnyereség magyar szempontból igen sokat jelentene,
mert teherbíróbbá tenné a román demokráciát, és így megteremtené a lehetõséget
román részrõl bizonyos engedmények megtételére, nemcsak a területi kérdésben,
hanem a székely autonómia és az erdélyi magyarság jogainak tekintetében is.

A román reakcióról szólván megemlítette, hogy Erdélyben ennek fõ hordozói a
görög katolikus papok. Sajátságosan megváltozott magyar szempontból a helyzet –
mondta –, hiszen régen a görögkeleti egyház volt Erdélyben a magyarság legna-
gyobb ellensége. Ma a görögkeletiek éppen ortodox affinitások folytán oroszbarát
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politikát folytatnak, a görög katolikusok azonban nem utolsósorban éppen a
vatikáni politika antikommunista vonala folytán, a reakció és egyben a magyarel-
lenesség bástyáit jelentik, mert a magyarokon keresztül támadják a román
demokráciát.

Némi idõnyerés egyébként azért is kedvezõ lenne, mert közben alkalom nyíl-
nék a magyar-román barátság megerõsítésére. Ezt a feladatot nem annyira a diplo-
matáknak kellene elvégezniök, mint inkább a két ország kommunista pártjainak,
közvetlen érintkezés és kapcsolatok teremtése útján. A gazdasági kapcsolatok
minél intenzívebb kimélyítése is nagy lépéssel segítené elõ azon légkör
kialakítását, amely majd lehetõvé teszi az összes függõ kérdésnek a magyar kíván-
ságokat kielégítõ egymás közötti megoldását.

Nyilvánvaló – mondta még Bányai –, hogy a magyar-román problémák kulcsa
is, mint az egész helyzeté, a Szovjetunió kezében van. Románia mind ez ideig
nagyobb mértékben bírta a Szovjetunió bizalmát, mint Magyarország, márcsak
azért is, mert még idejében fordított hátat a németeknek, de azért is, mert Magyar-
országon a tömegek demokratizálódása elõbbre is haladt, az uralmat bel- és fõleg
külpolitikai vonatkozásban a román demokrácia szilárdabban tartja kézben, mint a
magyar. Romániában kizárt minden hintapolitika, és a román burzsoázia is õszin-
tébben mûködik együtt a demokratikus rendszerrel, mint Magyarországon a ma-
gyar. A moszkvai látogatás óta ez a helyzet bizonyos fokig megváltozott, az oroszok
által ott kilátásba helyezett, de még nem precizírozott támogatást Magyar-
országnak, ha célt akar érni, még utólag is ki kell érdemelnie. Ugyanezt a vonalat
kell követnie az erdélyi magyarságnak is, és hangot kell adnia annak, hogy bizal-
ma a Szovjetunió felé irányul. Õ – Bányai – most átvette az M.N.SZ. Kolozsvárott
megjelenõ központi lapjának, a „Világosság”-nak az irányítását, ez a lap ugyanis
eddig rendkívül dilettáns módon volt szerkesztve, amit az is mutat, hogy bár
szándéktalanul, de már hónapok óta egyetlen oroszbarát cikk sem jelent meg a lap
hasábjain.

Most a magyarság különösen rá lévén utalva a béketárgyalások alkalmával a
Szovjetunió támogatására, õ ezt a hibát ki akarja küszöbölni, de mindent meg akar
tenni az irányban is, hogy az erdélyi magyarság központi sajtóorgánumán keresztül
a zsidóság felé is, mellyel szemben sok explikálnivalója van, és amelynek jelen-
tõsége ma sem becsülhetõ alá, szintén baráti gesztust mutasson.

Az M.N.SZ. hivatását egyébként abban látja – és ezt immár másodszor emelte ki
a beszélgetés folyamán –, hogy a román államhatárok közé került és többségében
nyilván ott is maradó magyar népelem érdekeit szolgálja, a román demokráciával
való szoros együttmûködésben. Éppen a román demokratikus körök vezetõelemei-
vel és a román kommunista párttal való közvetlenebb együttmûködés lehetõségének
megteremtése miatt az M.N.SZ. azzal a gondolattal foglalkozik, hogy központi
irodáját vagy legalábbis annak politikai részét Bukarestbe helyezze át.

A beszélgetést Bányai azzal fejezte be, hogy véleménye szerint akármilyen ren-
dezés is következzék jelenleg be, az nem lesz végleges, mert a Szovjetunió szándé-
ka az, hogy Európa eme részén valamilyen konfederációt vagy integrációt hozzon
létre, amelyben, a határok jelentõsége valóban elmosódván, minden nép szabadon
élheti nemzeti életét. A kisebbségi magyarság talán legszebb hivatása éppen ennek
az új, eljövendõ rendezésnek az elõkészítése.

Min. o. tanácsos
[kiolvashatatlan]
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[TRADUCERE]

Bucureºti, 7 mai 1946

Subiect: Poziþia U.P.M. în problema ardeleanã

Raportul 88/pol. 1946 a fãcut cunoscut ºi a reprodus în întregime poziþia unor
respectabili lideri ai maghiarimii în ceea ce priveºte problema Transilvaniei ºi a
graniþelor. Se pare cã declaraþia inclusã în raportul menþionat mai sus exprimã
opinia instinctivã cu conotaþii afective ale majoritãþii maghiarimii transilvane. Este
însã demnã de interes, în mod evident, ºi opinia cristalizatã în cercul conducãto-
rilor U.P.M. privind aceeaºi problemã, cu atât mai mult cã U.P.M. este singurul
organ cu caracter oficial al maghiarimii transilvane. Convingerea maghiarimii tran-
silvãnene despre aceastã problemã este în mod fundamental aceeaºi, cu toate aces-
tea, poziþia U.P.M. este parþial determinatã pe de-o parte de faptul cã, în posturã de
organ oficial, trebuie sã ia în considerare în mod special situaþia politicã realã, pe
de altã parte în cristalizarea poziþiei sale îºi spun cuvântul ºi anumite elemente ce
þin de o concepþie despre lume, astfel încât conducerea U.P.M. încearcã sã pozi-
þioneze ºi soluþionarea problemei transilvãnene într-o perspectivã mai largã.

Nu demult am purtat o discuþie lungã ºi despre toate problemele maghiarimii
transilvane, în prezenþa secretarului ministerial adjunct Domokos Gyallay-Pap, cu
László Bányai, vicepreºedintele U.P.M. Bányai joacã un rol important în politica
U.P.M. ºi este considerat ideologul acesteia. Vechi M.A.D.O.SZ.-ist, a trãit multã
vreme în ilegalitate, este membru al Partidului Comunist, fiind legat prin relaþii ºi
prietenii apropiate de conducerea acestui partid. De altfel, el este procuror al
poporului pe lângã tribunalul poporului din Cluj ºi în aceastã calitate face tot posi-
bilul pentru diminuarea atitudinii antimaghiare a acestuia, precum ºi pentru a
estompa ºi modera tot ce în acþiunile tribunalului contravine adevãrului obiectiv.

Scopul dialogului a fost aflarea poziþiei sale ºi, implicit, a conducerii U.P.M. în
ceea ce priveºte soluþionarea problemei transilvãnene, dar care din motive bine-
cunoscute nu pot fi fãcute publice, nu a fost necesar sã îndreptãm conversaþia în
direcþia acestui subiect, pentru cã tema a fost adusã de însuºi Bányai în discuþie ºi
pãrerea noastrã unanimã a fost cã a fãcut acest lucru nu fãrã anumite intenþii.
Impresia noastrã fermã este cã Bányai, care ºi-a expus opiniile într-un mod foarte
sistematic, a procedat astfel pentru ca acestea sã fie trimise prin poºtã persoanelor
interesate din Ungaria. La început, Bányai a precizat cã conducerea U.P.M. este la
curent cu dorinþa maghiarimii transilvãnene, conform cãreia regiunile în care
locuiesc maghiari sã fie alipite Ungariei. Este conºtient ºi de faptul cã pentru acea
parte a maghiarimii, care va fi nevoitã sã trãiascã în continuare sub administraþia
românã, acest lucru va fi privit ca o nespusã dezamãgire. A menþionat faptul cã
semnele acestei mentalitãþi se pot observa peste tot. La ºedinþa economicã a
U.P.M., convocatã la Târgu Mureº, de pildã, unul din delegaþi a afirmat deschis cã
secuii în momentul de faþã nu sunt preocupaþi de problemele economice, ci de cele
legate de graniþe. La Sf. Gheorghe, cu ocazia unei ºedinþe confidenþiale, convocatã
de Edgár Balogh, un medic a declarat cã în mãsura în care aceastã regiune nu se
va alipi Ungariei, întreaga intelectualitate maghiarã se va decide sã plece din zonã.

Desigur, U.P.M. condamnã excrescenþele sentimentului naþional de genul celor
din exemplele evocate. Le condamnã pentru cã, nereflectând situaþia realã, sunt
extrem de dãunãtoare din punctul de vedere al maghiarilor. Oriunde s-ar gãsi
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graniþa, maghiarimea trebuie sã se preocupe de evoluþia sa economicã ºi este dato-
ria fiecãrui maghiar sã rãmânã pe poziþii, servind cauza comunã a poporului. De alt-
fel, Bányai considerã cã aceste manifestãri provin din iluziile care s-au rãspândit în
largi pãturi ale maghiarimii din Ardeal. Este caracteristic, spune el, cã aceste iluzii,
precum ºi intenþia greºitã ºi periculoasã de emigrare la care au dat naºtere, sunt
rãspândite, aºa cum aratã ºi cazul medicului din Sfântu Gheorghe, mai ales în rân-
dul claselor mijlocii ale maghiarimii transilvãnene.

În schimb, conducerea U.P.M. gândeºte þinând cont de realitate. Pe baza infor-
maþiilor pe care le-a obþinut ºi mai ales datoritã impresiilor proprii, considerã proba-
bilã alipirea unor porþiuni de la graniþa Ungariei, acest fapt umplându-l de bucurie,
dar în acelaºi timp ºi de temeri. Cu bucurie, pentru cã alipirea acestor porþiuni va
consolida cu siguranþã democraþia internã a Ungariei, cu temeri pentru cã mare parte
a maghiarimii transilvãnene rãmâne tot sub administraþie româneascã, ºi sunt de
temut urmãrile nefavorabile asupra soartei acestora. Datoria U.P.M. este tocmai
aceasta, adicã asigurarea traiului ºi drepturilor naþionale ale maghiarimii care va
rãmâne în continuare în graniþele României. Iar evoluþia situaþiei acestei populaþii,
adicã a majoritãþii maghiarilor din Transilvania care rãmân în hotarele României,
depinde de doi factori: primul este puterea democraþiei româneºti, celãlalt este
relaþia dintre statul român ºi cel ungar. Acest curs de idei implicã ºi concluzia.
U.P.M. trebuie în continuare sã se lupte pentru întãrirea democraþiei româneºti, pe
de altã parte sã faciliteze bunele relaþii româno-ungare. Este de la sine înþeles cã
alipirea unor regiuni va conduce la agitaþie ºi provocãri din partea duºmanilor
democraþiei româneºti. De aceea, rezolvarea problemei teritoriale trebuie sã rãmânã
de competenþa guvernelor român ºi ungar, respectiv a marilor puteri, iar organele ofi-
ciale ºi semi-oficiale ale maghiarimii sau chiar persoane publice trebuie sã rãmânã
departe de a-ºi exprima pãrerile în ceea ce priveºte rezolvarea acestor probleme.
Acest lucru este dictat de douã interese: pe de o parte de interesele proprii ale
maghiarimii transilvãnene, cãci prin intervenþii publice s-ar expune la foarte multe
atacuri, pe de alta de interesul democraþiei româneºti, care ar putea fi atacatã vehe-
ment de cãtre reacþionari pe tema maghiarilor ºi care ar putea deveni fatale. 

S-a vorbit apoi de problema care dã de gândit cel mai mult conducerii U.P.M., ºi
anume despre modul cel mai eficient de a pãstra ºi dezvolta patrimoniul cultural,
economic ºi legislativ ale maghiarimii. În aceastã privinþã, Bányai ºi-a exprimat
pãrerea cã eventual s-ar putea obþine înfiinþarea unei Secuimi în cadrul României,
care sã se bucure de autonomie administrativã, având un caracter complet maghiar.
De asemenea, ºi-a exprimat pãrerile legate de aceste planuri ºi a subliniat urgenta
necesitate de a se elabora acest proiect al autonomiei secuieºti în cadrul pregãtirii
tratativelor de pace. A subliniat cã, probabil, nu se va putea înfãptui ºi o autonomie
politicã, dar prevede o autonomie integralã în administraþie, ceea ce va implica pe
de-o parte apartenenþa funcþionarilor la etnia maghiarã în toate instituþiile existente
în cadrul acestei formaþiuni autonome (poliþie, jandarmi, administraþie financiarã
etc), pe de altã parte lipsa posibilitãþii strãmutãrii acestora în alte regiuni ale þãrii.
O problemã importantã – spunea – este ºi cea legatã de stabilirea graniþelor acestui
teritoriu autonom, pentru cã graniþele acestuia nu pot coincide numai cu graniþele
celor trei aºa-zise judeþe secuieºti. Trebuie neapãrat incluse în aceastã formaþiune
ºi „cele ºapte sate” din judeþul Braºov, respectiv o mare parte a actualului judeþ
Mureº, ºi bineînþeles ºi Târgu Mureº, drept capitalã a secuimii. Probabil – a spus în
continuare –, în acest sens ar trebui în prealabil modificate împãrþirea, respectiv
graniþele judeþelor actuale.
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Considerã importantã înfiinþarea acestui teritoriu autonom tuturor maghiarilor nu
numai din perspectiva maghiarilor implicaþi, ci ºi prin prisma tuturor maghiarilor
care trãiesc sub administraþie româneascã. Mai sperã cã tendinþa de emigrare, care va
fi resimþitã în mod evident dupã încheierea pãcii, în ciuda eforturilor U.P.M., se va
putea canaliza în direcþia acestei regiuni autonome. S-a referit ºi la deosebitele daune,
din punct de vedere politic ºi economic, ale unui val de emigrãri. Din punct de vedere
economic, emigranþii devin o povarã Ungariei, noii rezidenþe; din punct de vedere
politic, slãbesc atât democraþia româneascã, cât mai ales cea ungarã, pentru cã
maghiarimea reprezintã în România, chiar ºi contrar voinþei sale, un element de stân-
ga, ºi asta din cauza condiþiei minoritare, care impinge în mod natural cãtre
democraþie ºi cãtre orientarea de stânga. Persoanele care, pãrãsind România, s-ar sta-
bili în Ungaria, ar reprezenta însã cu siguranþã un detaºament de rezervã al reacþiunii
ungare, pentru cã, declasându-se, ar spori numãrul micii burghezii reacþionare,
respectiv grupul ºi în acest moment numeros al „Lumpenintellektuell”-ilor.

Bányai s-a oprit ºi asupra asigurãrii drepturilor maghiarilor care trãiesc împrãºtiaþi
în afara autonomiei secuieºti. Evident – spunea –, aici poate fi vorba numai de asigu-
rarea unor drepturi individuale ºi de existenþa unui referent maghiar în cadrul minis-
terelor, cu atribuþii în probleme ce privesc întreaga maghiarime din România. Pu-
nându-se problema garanþiilor pentru asigurarea acestor drepturi, Bányai s-a referit la
întãrirea democraþiei româneºti ca la garanþia cea mai importantã ºi a dat glas convin-
gerii sale, conform cãreia nu considerã o bunã rezolvare a problemei garanþiilor inclu-
derea marilor puteri, pentru cã în acest caz problemele respective se pot transforma în
subiecte ale jocului de rivalitãþi dintre marile puteri. Considerã mult mai adecvat, ºi
împreunã cu el conducerea U.P.M., dacã soluþionarea problemelor legate de asigurarea
drepturilor naþionalitãþii maghiare ar putea fi încredinþatã într-un fel Uniunii Sovietice.

Bányai ºi-a prezentat pãrerile din perspectiva mai largã a concepþiei despre lume
ºi a politicii mondiale. Noi am subliniat faptul cã – în viziunea noastrã – în ceea ce
priveºte problema graniþelor, România a adoptat o tacticã greºitã atunci când în
repetate rânduri ºi în mod energic ºi-a exprimat poziþia în favoarea integritãþii teri-
toriale, fãcând ºi alte concesii ºovinismului. Era nevoie de aceste concesii – a
rãspuns –, pentru cã democraþia româneascã trebuie sã dobândeascã încrederea
maselor populare. Dacã acest lucru se întâmplã, va asigura în mod mai sigur egali-
tatea în drepturi a maghiarimii decât dacã, prin acordarea în prezent a unor înlesniri,
ºi-ar fi pus în pericol popularitatea, astfel ar fi adus apã la moara lui Maniu ºi a adep-
þilor sãi, care sunt, dupã cum se ºtie, intransigenþi în problema maghiarilor. Este de
acord în aceastã privinþã cu László [Vasile] Luca, care, în 13 martie 1945, când
armatele române ºi administraþia au intrat din nou în Cluj, a declarat în cercuri de
încredere autonomiºtilor maghiari, care deplângeau cãderea Republicii Transilvaniei
de Nord, cã: „Toate acestea trebuie îndurate ºi trebuie trecut peste ele. Dacã acum aþi
obþine autonomia, aceasta ar fi nimicitã în curând de ºovinismul profund ultragiat al
românilor; dar dacã reuºim sã întãrim democraþia româneascã, acesta va putea face
faþã reacþiilor ce vor urma dupã înlesnirile pe care le cerem”. 

Într-adevãr – spunea –, odatã cu consolidarea ºi întãrirea democraþiei româneºti,
aceasta din urmã va fi în mãsurã de a face concesii tot mai mari, inclusiv eventual ºi
pe plan teritorial, ºi i se pare cã din aceastã perspectivã viitorul aratã promiþãtor.
Semnele ºi informaþiile pe care le are aratã cã, în viitorul apropiat, ºi în România se
va ascuþi lupta împotriva reacþiunii. Anunþarea datei procesului Antonescu, în urma
cãruia el se aºteaptã la o sentinþã gravã, indicã acest lucru[1]. Aceeaºi reacþie va
apãrea ºi la afiºarea datelor alegerilor, cu care ocazie guvernul va interveni prompt
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ºi cât se poate de eficient împotriva încercãrilor reacþionare. Din acest punct de
vedere, considerã cã ar fi mai convenabil dacã s-ar prelungi tratativele de pace, oricât
de mult ar pune acest lucru la încercare nervii elementelor burgheze. Câºtigul de
timp din perspectiva maghiarilor ar însemna extrem de mult, pentru cã ar permite
întãrirea democraþiei româneºti, creându-se astfel circumstanþe favorabile pentru
înfãptuirea unor înlesniri, nu numai în ceea ce priveºte problemele teritoriale, ci ºi
în chestiunea autonomiei secuieºti ºi a drepturilor maghiarilor din Transilvania.

Vorbind despre reacþiunea românã, a amintit cã în Transilvania susþinãtorii ei
sunt în mare parte preoþii greco-catolici. Situaþia s-a schimbat din perspectiva
maghiarilor într-un mod aparte – spunea –, deoarece pe vremuri biserica ortodoxã
fusese cel mai înrãit duºman al maghiarimii transilvãnene. Astãzi, ortodocºii duc o
politicã rusofilã pe baza afinitãþilor de ordin religios, în timp ce greco-catolicii, nu
în ultimul rând ºi pentru cã urmãresc linia Vaticanului de combatere a comunis-
mului, apar ºi ca bastioane împotriva maghiarilor, pentru cã prin aceºtia pot ataca
democraþia româneascã. Câºtigul de timp ar mai fi folositor ºi pentru cã între timp
s-ar putea ivi ocazii pentru consolidarea unei bune relaþii româno-maghiare. Acest
lucru nu ar trebui realizat de diplomaþi, ci mai degrabã de partidele comuniste ale
celor douã þãri, prin stabilirea unor contacte ºi relaþii apropiate. Intensificarea con-
tactului economic dintre cele douã þãri ar ajuta crearea unui climat care va permite
soluþionarea de cãtre cele douã pãrþi a problemelor deschise în mod mulþumitor
pentru maghiari. 

Evident – a mai spus Bányai –, soluþionarea problemelor româno-maghiare se
aflã, ca ºi întreaga situaþie, în mâna Uniunii Sovietice. Pânã acum România s-a
bucurat de încrederea Uniunii Sovietice mai mult decât Ungaria ºi datoritã faptu-
lui cã România a întors spatele germanilor mai devreme, iar dacã democratizarea
maselor în Ungaria a ajuns mai departe decât în România, politica internã, dar mai
ales externã sunt mai bine controlate de guvernul român decât de cel ungar. În
România este exclusã o politicã de tip „balansoar” ºi burghezia româneascã conlu-
creazã mult mai onest cu regimul democratic decât cea din Ungaria. Dupã vizita la
Moscova, aceastã situaþie s-a schimbat oarecum. Sovieticii au promis sprijin
Ungariei, dar acesta încã nu a fost clar precizat, ºi pentru obþinerea acestuia
Ungaria va trebui sã demonstreze cã îl meritã. Aceastã direcþie trebuie urmatã ºi
de maghiarii din Transilvania, care trebuie sã dea glas încrederii lor în Uniunea
Sovieticã. El – Bányai – a preluat conducerea cotidianului clujean al U.P.M.,
„Világosság”, care a fost pânã acum redactat într-un mod diletant, demonstrat ºi de
faptul cã, deºi în mod neintenþionat, de luni de zile nu a mai apãrut nici un arti-
col rusofil în paginile sale. 

Ungurimea fiind acum, în preajma tratativelor de pace foarte dependentã de
sprijinul Uniunii Sovietice, el doreºte îndreptarea acestei situaþii, în acelaºi timp el
vrea sã facã totul pentru a prezenta, prin intermediul organului de presã central al
maghiarilor din Ardeal, un gest de prietenie ºi cãtre evrei, faþã de care multe lucruri
se cer încã a fi explicate ºi a cãror importanþã nu poate fi subapreciatã nici astãzi. 

El vede de altfel rolul U.P.M. – ºi subliniazã acest fapt deja pentru a doua oarã
în conversaþia noastrã – în slujirea printr-o bunã conlucrare cu democraþia
româneascã a maghiarilor care se aflã ºi care, mai mult ca sigur, vor rãmânã în
interiorul graniþelor române de stat. Tocmai pentru întemeierea unei bune relaþii
cu cercurile conducãtoare ale democraþiei româneºti ºi cu Partidul Comunist,
U.P.M. este preocupat de gândul de a-ºi strãmuta sediul central, sau cel puþin
biroul politic, la Bucureºti.
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Bányai a încheiat conversaþia spunând cã, dupã pãrerea sa, orice rânduieli se vor
adopta acum ele nu vor fi finale, deoarece dorinþa Uniunii Sovietice este crearea unei
confederaþii sau integraþii, cel puþin în aceastã parte a Europei, în cadrul cãreia,
datoritã estompãrii semnificaþiei graniþelor, fiecare popor se poate bucura liber de
existenþa sa naþionalã. Poate cel mai generos scop al maghiarilor minoritari este
pregãtirea terenului pentru aceastã viitoare nouã rânduire.

Consilier Ministerial
[indescifrabil]

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-a-Rom-IV-
136-1395-1946, f.24-28)

[1] Deºi procesul guvernului Antonescu fusese anunþat cã va începe la 25 aprilie 1946, el a fost
amânat pentru 6 mai. Desfãºurat la judecãtoria ocolului VIII din str. ªtirbei Vodã, sentinþa a fost
pronunþatã la 17 mai, cu ºapte condamnãri la moarte (pentru cei prezenþi) ºi pe diverse
termene pentru ceilalþi. Finalmente vor fi executaþi doar patru, pedeapsa celorlalþi fiind comu-
tatã la închisoare. Vezi Procesul Mareºalului Antonescu. Documente, 2 vol., ed. Marcel-Dumitru
Ciucã, Bucureºti, Edit. Saeculum ºi Edit. Europa Nova, 1995.

99
NOTÃ INFORMATIVÃ
No. 1687 din 9 mai 1946

În urma comunicatului ce s-a dat la posturile de radio româneºti ºi strãine în
ziua de 7 mai 1946, referitor la recunoaºterea frontierelor de vest de cãtre cei 4
miniºtri de externe în Conferinþa de la Paris[1], populaþia maghiarã din judeþ a
inregistrat o mare deziluzie, cu atât mai mult cu cât propagandiºtii ºovini le
dãduse mari speranþe.

În ziua de 9 mai 1946, oraºul Miercurea Ciuc a fost pavoazat cu drapelele naþi-
unilor unite ºi spre surprinderea generalã magazinele au arborat ºi drapelul româ-
nesc, ceea ce nu s-a fãcut pânã acum. La grefa Tribunalului Ciuc, în timp de douã
zile, s-au înregistrat mai multe cereri din partea unor intelectuali maghiari din
Miercurea Ciuc, care solicitau certificate de loialitate faþã de statul român.

În ziua de 8 mai 1946, ºcolile secundare ºi primare din oraºul Miercurea Ciuc
au suspendat cursurile în semn de mare doliu, dupã ce profesorii destinaþi de
direcþii au þinut elevilor vorbiri cu caracter ºovin. Informaþie sigurã.

Comandantul Leg. Jand. Ciuc
Maior C. Darie

Raportat: Inspectoratului General al Jandarmeriei, Inspectoratului Jandarmi Mureº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1946, f.307)

[1] În cea de-a 19-a ºedinþã a sesiunii Consiliului de Miniºtri ai Afacerilor Externe, ce reunea
reprezentanþii celor patru mari puteri, s-a hotãrât cã „Decizia sentinþei de la Viena din 30
august 1940 este declaratã nulã ºi neavenitã. Frontiera dintre România ºi Ungaria, aºa cum
exista la 1 ianuarie 1938, este restabilitã”. 
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