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409/INF-46.
1946. december 30., K[olozs]vár

Az Erdélyi Múzeum Egyesület levéltárában elhelyezett titkos és 
bizalmas természetû iratok

Megbízható értesüléseink szerint az Erdélyi Múzeum Egyesület (E.M.E.) levél-
tárában a magyar fasiszta idõk igen sok bizalmas irata van elrejtve. Ugyancsak itt
rejtik el a legújabb politikai eseményekkel kapcsolatos bizalmas levelezéseket.

Arra vonatkozólag, hogy a volt Magyar Párt „Elnöki bizalmas” irattára az E.M.E.
õrizetében van – konkrét bizonyítékunk van. Ugyanis az Erdélyi Múzeum
Egyesület 1942. évi mûködésérõl szóló Jelentés levéltárra vonatkozó része határo-
zottan kiemeli, hogy gróf Bethlen György átadta az E.M.E.-nek a magyarság poli-
tikai szerve, a Magyar Párt irattárát, amelyet Szentmártoni Kálmán unitárius kol-
légiumi tanár dolgoz fel, és amelynek legértékesebb részét az „Elnöki bizalmas” ira-
tok képezik.

Értesüléseink szerint ezekben a bizalmas iratokban sok olyan rész van,
amely ma is igen jól felhasználható, és még ma is fennálló reakciós kapcsola-
tokra derít fényt.

Ezeket az iratokat az Egyetem utcai piarista templom sírboltjában õrzik. Fenti
jelentésünk kapcsolatban áll ebben az ügyben már folytatott nyomozásunkkal,
amiben annak idején holtpontra jutottunk – ugyanis a templom sírboltjába való
behatolás nem volt végrehajtható.

Biztos forrás.

[TRADUCERE]

409/INF-46
Cluj, 30 decembrie 1946

Documentele secrete ºi confidenþiale depuse în arhivele 
Uniunii „Muzeul Ardelean”

Conform informaþiilor noastre de încredere, în arhivele „Uniunii Muzeului
Ardelean” (E.M.E.) sunt ascunse o mulþime de documente confidenþiale ale tim-
purilor fasciste maghiare. Tot aici se ascund ºi corespondenþele confidenþiale refe-
ritoare la cele mai recente evenimente politice. 

Referitor la faptul cã arhiva „confidenþialã a preºedinþiei” fostului Partid
Maghiar se conservã de cãtre E.M.E. avem dovezi concrete. Partea referitoare la
arhive a Raportului despre funcþionarea „Uniunii Muzeului Ardelean” pe anul
1942 evidenþiazã în mod pregnant faptul cã contele György Bethlen a predat
Uniunii Muzeului Ardelean arhivele Partidului Maghiar, organul politic al
maghiarimii, care va fi prelucrat de profesorul colegiului unitarian, Kálmán
Szentmártoni ºi a cãrei cea mai valoroasã parte este formatã de documentele „con-
fidenþiale ale preºedinþiei”.
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Dupã informaþiile noastre, în aceste documente confidenþiale sunt multe frag-
mente care ºi astãzi pot fi foarte bine folosite ºi care pun în luminã relaþii
reacþionare încã ºi astãzi existente.

Documentele sunt pãstrate în cavoul bisericii piariste de pe strada Univesitãþii.
Raportul nostru de mai sus este legat de investigaþiile fãcute deja de noi la acest
caz, care la vremea respectivã au ajuns la un punct mort, deoarece în cavoul bise-
ricii nu puteam pãtrunde[1].

Sursã sigurã. 

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 1, dos. 9/1946, f.82)

[1] Actualmente, întregul fond arhivistic al Partidului Maghiar din România se aflã conservat
la Arhivele Statului din Cluj. Procesele verbale ale ºedinþelor P.M.R., alãturi de alte documente
pãstrate de la acest partid, sunt în curs de publicare la Budapesta, sub îngrijirea lui Béla
György.
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410/INF-46.
1946. december 31., K[olozs]vár

A Bolyai magyar egyetemre vonatkozó tájékozató

Figyelemmel a magyar egyetemen tagadhatatlanul meglévõ reakciós szellemre
az általános helyzetkép könnyebb áttekinthetõsége végett, az ottani viszonyokra
vonatkozó adatokat beszereztük.

1944 õszén a magyar egyetemi tanszemélyzetbõl csak igen kevesen maradtak
vissza, és nem menekültek el. Nyolcvanhárom tanár közül elmenekült hatvanhat.
A Kolozsváron visszamaradt egyetemi tanárok – 14 közül – megoszlása a
következõ: 5 a bécsi döntés elõtt is Erdélyben élt, további 5 erdélyi születésû ma-
gyar állampolgár.

A tanári kar nagyszámú elmenekülésének komoly okai voltak, ugyanis valameny-
nyien exponálták magukat a Horthy-rendszer mellett, és román- vagy baloldalellenes
magatartásúak voltak, akik közül a kevésbé kompromittáltak – látván a demokratikus
szervek jóindulatú elnézését, többen maguktól visszatértek. Itt utalnunk kell arra a
bizalmas információra, amelyre vonatkozóan azonban nem lehet bizonyítékokat
szerezni, hogy a visszamaradtak is magasabb helyrõl származó bizalmas utasításra
maradtak vissza, és az volt a feladatuk, hogy õk vegyék kezükbe a demokratikus
rendszer következtében újjászervezendõ egyetem sorsának intézését, és azt olyan
szempontok szerint hajtsák végre, hogy az semmiképpen se kerüljön teljes mérték-
ben a marxista pártok szellemi befolyása alá. Különösen a katolikus egyház részérõl
volt ilyen erõs nyomás. Annak ellenére, hogy ezt a bizalmas értesülésünket bizo-
nyítékok közvetlenül nem támasztják alá – az események mégis teljes mértékben iga-
zolni látszanak, hogy valóban lehetett egy ilyen értelmû titkos utasítás. Az egyetem
újjászervezési munkálatainál a munkáspártok bizalmát élvezõ személyek nem
ismerték alaposan a volt Ferenc József Tudományegyetem belsõ, kulisszatitkait, nem
ismerték a visszamaradt és az azok által ajánlott tanárok valódi politikai maga-
tartását, szellemét, és bár jóhiszemûen, de félrevezetve súlyos hibákat követtek el.

469



Az újjászervezés alkalmával a tanárok, elõadók, segédtanszemélyzet és
általában az egész egyetemi személyzet kijelölése teljesen szûk körben történt,
ahol szinte döntõ szavuk volt a visszamaradt és visszaszivárgott elemeknek, akik
a demokratikus haladás ellenségeiként azokat ajánlották, akikrõl tudták, hogy az
õ táborukat szaporítják. Igyekeztek a régi egyetem volt tagjait minél nagyobb
számban igazolni és katedrához juttatni. Sok esetben rokoni és más érdekkap-
csolatok is messzemenõen érvényesültek, így például após és võ (Tavaszy ref.
püspökhelyettes és dr. Juhász István, aki dr. Antal István fasiszta propagan-
daminiszter bizalmija volt a magyar egyetemen), továbbá ugyancsak após és võ
dr. Boga Alajos pápai prelátus és dr. Venczel József (az Actio Catolica vezetõi),
rokonság – dr. Venczel és Lõrincz, apa és fiú, dr. Benedek Marcell és dr. Benedek
István stb. stb.

Ugyanakkor az egyházak is mindent elkövettek, hogy saját embereiket minél
nagyobb számban és minél befolyásosabb helyre állítsák be – két katolikus szerzetes
és két református pap nyert katedrát csak a történelmi és filozófiai szakon.

Az egyetemi vezetõség részérõl az összejátszásnak klasszikus példája nyilvánul
meg abban a gesztiójában, hogy az egyetem elmenekített intézeti és klinikai fel-
szereléséért, ami milliárdos érték, és szinte pótolhatatlan, senkit nem vontak
felelõsségre, sem a magyarországi tanárok közül, hanem még az azért nagyobb
mértékben felelõs dr. Jakobyt, aki a F.J.-egyetem gazdasági hivatalának fõnöke volt,
és aki rengeteg értéket hurcolt el, annak ellenére, hogy magyar állampolgárságú –
visszahívták, és itt mint mûszaki hivatali fõnök alkalmazták szerzõdéssel.

Az egyetemi tanács jelenlegi összeállítása a reakciónak kedvez: dr. György
Lajos, az A.C. világi elnöke, dr. Venczel József, dr. Feszt György stb.

Így azt a kisszámú tanárt, akik a demokrácia szempontjából megbízhatók, a reak-
ció körülfogta, és annyira befolyása alá vonta, hogy alkalmazkodásuk révén ma már
a reakció megelégedését is bírják – dr. Jordáky és részben dr. Csõgör is. Akik
egyébként teljes mértékben felelõsek azért, hogy a reakciós Actio Catolica vezetõ
emberét, dr. Venczel Józsefet elõtérbe tolják, és mindenben szabad kezet adnak neki.

Így adódhatott elõ az a helyzet, hogy az egyházak, amelyek ellenséges indulatot
mutatnak a marxista pártokkal és neveléssel szemben, teljes befolyásra tettek szert.

A bölcsészeti karon jelenleg három ref. teológiai tanár (Tavaszy, Imre, Juhász,
továbbá két katolikus szerzetes (Bíró Venczel és a magyar állampolgárságú Balanyi)
mûködik.

Katolikus érdekeket képviselnek továbbá: dr. György Lajos, dr. Venczel József,
Bónis György, Kislégi Nagy Dénes, (vitéz) Rajthy Tivadar, Lõrincz Ernõ, Miskolczy
Dezsõ, Móritz Dénes, Boga Lajos, Kol Erzsébet – természetesen a katolikusok száma
lényegesen nagyobb, de itt csak az A.C. tagjait és aktivistáit soroltuk fel.

Mellettük áll a reformátusok és unitáriusok angolszász orientációjú, szintén
marxistaellenes csoportja – Tavaszy, Imre, Buza, Szabó T. Attila, László Gyula,
Nagy Zoltán, Varga, Feszt, Juhász, itt szintén csak az aktivistákat emeltük ki. 

Az egyetem szelleme így természetesen nem fejlõdhetett abban az irányban,
ami marxista szempontból kívánatos lett volna. Erre nem is lehet számítani mind-
addig, amíg a fenti személyek és az általuk beépített magyarországiak élveznek
nagy hatás kifejtésére alkalmas közéleti szerepet. Állandóan zavarják a szükséges
demokratikus összhangot, állandó magyarországi útjaikkal az erdélyi és ma-
gyarországi reakció közvetítõi, hírvivõi, biztatásokat és utasításokat hoznak, és
állandóan nyugtalanítanak.

Ezzel kapcsolatban csak egy konkrét esetre utalunk:

470



Gróf Teleki Géza visszatérését és az itteni egyetemen katedrához való juttatását
– ami azonban már a Párt ébersége folytán meghiúsult – dr. Rajthy Tivadar
készítette elõ, aki éppen ebbõl az ügybõl kifolyólag gróf Teleki Géza visszatérését
megelõzõen Magyarországon járt.

Konklúzióként utalnunk kell arra, hogy az Actio Catolica és a reakciós
erõfeszítések a legnagyobb súlyt az ifjúság szellemi irányítására és a marxista
nevelés alóli elvonására helyezi – tehát kétségtelen, hogy a magyar egyetem jelen-
legi helyzete demokratikus szempontból radikális tisztogatást kívánna.

Itt ki kell még térnünk arra a tényre is, hogy az „Erdélyi Tudományos Intézet”
és az „Erdélyi Múzeum Egyesület” is a fentiekben ismertetett személyek vezetése
alatt van, és teljesen hasonló helyzetû politikai szempontból.

Biztos forrás.

[TRADUCERE]

410/INF-46
Cluj, 31 decembrie 1946

Informare referitoare la Universitatea maghiarã „Bolyai”

Având în vedere spiritualitatea reacþionarã, fãrã îndoialã existentã la universi-
tatea maghiarã, cu scopul de a avea o imagine de ansamblu mai uºor de parcurs
am adunat datele referitoare la condiþiile de acolo.

În toamna anului 1944 doar foarte puþine cadre didactice universitare maghiare
au rãmas aici ºi n-au emigrat. Din optzeci ºi trei de cadre au plecat ºaizeci ºi ºase.
Repartiþia celor 14 profesori universitari rãmaºi este urmãtoarea: 5 au trãit în Ardeal
ºi înaintea Dictatului de la Viena, alþi 5 sunt cetãþeni maghiari, nãscuþi în Ardeal. 

Faptul cã în cadrul corpului profesoral exista un numãr mare de fugari provine
din motive serioase: toþi luaserã atitudine în favoarea sistemului horthyst ºi aveau
atitudini antiromâneºti sau împotriva partidelor de stânga. Dintre aceºtia, mulþi
dintre cei mai puþin compromiºi, vãzând bunele intenþii ale organelor democrati-
ce, s-au întors singuri. Aici trebuie amintitã informaþia confidenþialã, care însã nu
poate fi doveditã, cã cei care n-au plecat, de fapt ar fi rãmas datoritã unor instruc-
þiuni venite de sus ºi ar fi avut sarcina sã ia în mâini soarta universitãþii în plinã
reorganizare din cauza instaurãrii sistemului democratic, realizând acest lucru
conform unor criterii care nicidecum sã nu permitã ca universitatea sã ajungã în
totalitate sub influenþa spiritualã a partidelor marxiste. Mai ales din partea bise-
ricii catolice exista o astfel de presiune. Cu toate cã aceste informaþii confidenþiale
nu sunt dovedite direct, evenimentele par a dovedi în cea mai mare mãsurã cã într-
adevãr ar fi fost o asemenea indicaþie secretã. La reorganizarea universitãþii, per-
soanele care s-au bucurat de încrederea partidelor muncitoreºti nu cunoºteau pe
deplin secretele de culise din interiorul fostei Universitãþi „Ferenc József”, nu
cunoºteau adevãrata atitudine politicã, spiritualitatea profesorilor rãmaºi sau a
celor recomandaþi de aceºtia ºi, deºi erau de bunã credinþã, fiind induºi în eroare,
au comis greºeli grave.

Cu ocazia reorganizãrii, atribuirea posturilor în cazul profesorilor, al conferen-
þiarilor, al personalului didactic asistent ºi în general al întregului personal univer-
sitar, s-a realizat într-un cerc cu totul restrâns, unde persoanele rãmase sau revenite
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au avut influenþã aproape decisivã ºi care, fiind duºmanii democraþiei, i-au reco-
mandat pe cei despre care ºtiau cã vor înmulþi rândurile lor. S-au strãduit ca, trecân -
du-i prin verificare, sã aducã în numãr cât mai mare pe membrii vechii universitãþi
la catedrã. De multe ori ºi-au spus cuvântul ºi legãturile de interes familial sau de alt
fel, de exemplu, relaþia socru-ginere, ca între vice-episcopul reformat Tavaszy ºi dr.
István Juhász, care a fost omul de încredere al ministrului cu propaganda fascistã la
universitatea maghiarã, dr. István Antal, sau între dr. Alajos Boga, prelat papal, ºi dr.
József Venczel, conducãtorii lui „Actio Catolica”, sau rude ca dr. Venczel ºi Lõrincz,
tatã ºi fiu: dr. Marcell  Benedek ºi dr. István Benedek etc, etc.

În acelaºi timp ºi bisericile au fãcut tot ce s-a putut pentru a-ºi plasa proprii
oameni în numãr cât mai mare ºi în locurile cele mai cu influenþã; numai la facul-
tatea de istorie ºi filosofie au primit catedrã doi cãlugãri catolici ºi doi preoþi
reformaþi.

Din partea conducerii universitãþii suntem martori la un exemplu clasic de
conivenþã, privind faptul cã pentru echipamentul în valoare de miliarde, aproape
de neînlocuit al institutului ºi cel al clinicilor universitare scoase din þarã, nu a
fost tras nimeni la rãspundere, nici dintre profesorii din Ungaria, nici dintre cei de
aici, dimpotrivã, pe dr. Jakoby, care a fost ºeful serviciului economic al Univer-
sitãþii „F[erenc] J[ózsef] ºi a dus cu el multe valori, în ciuda faptului cã este de
cetãþenie maghiarã, l-au rechemat ºi l-au angajat aici, acum prin contract, ca ºef al
serviciului tehnic.

Prezenta componenþã a Consiliului Universitar favorizeazã reacþiunea: dr.
Lajos György, preºedintele laic al A.C, dr. József Venczel, dr. György Feszt etc.

Astfel, numãrul mic de profesori care ar fi de încredere din punct de vedere al
democraþiei, reacþiunea l-a înconjurat ºi l-a influenþat în aºa mãsurã încât, prin
conformarea lor, astãzi ei au ajuns în graþiile reacþiunii: dr. [Lajos] Jordáky ºi,
parþial, dr. Csõgör. De altfel, ei sunt pe deplin rãspunzãtori pentru faptul cã îl pro-
moveazã pe dr. József Venczel, conducãtorul  organizaþiei reacþionare „Actio
Catolica”, ºi îi acordã mânã liberã în toate.

Iatã cum s-a ajuns la situaþia în care bisericile, care au sentimente duºmãnoase
vizavi de partidele ºi educaþia marxistã, beneficiazã acum de influenþã deplinã.

La facultatea de filosofie funcþioneazã în prezent trei profesori de teologie refor-
matã (Tavaszy, Imre, Juhász), apoi doi cãlugãri catolici (Venczel Bíró[1] ºi Balanyi,
de cetãþenie maghiarã). 

Tot interesele catolice le reprezintã ºi dr. Lajos György, dr. József Venczel,
György Bónis, Dénes Kislégi Nagy, vitéz Tivadar Rajthy, Ernõ Lõrincz, Dezsõ
Miskolczy, Dénes Móritz, Lajos Boga, Erzsébet Kol, evident numãrul catolicilor
este cu mult mai mare, însã aici n-am înºirat decât membrii A.C. ºi activiºtii lor.

Alãturi de ei stã grupul, de asemenea antimarxist, al reformaþilor ºi al unitarie-
nilor de orientare anglo-saxonã: Tavaszy, Imre, Buza, Attila T. Szabó, Gyula László,
Zoltán Nagy, Varga, Feszt, Juhász, aici am amintit de asemenea doar pe activiºti.

Evident, în asemenea împrejurãri, spiritul universitãþii nu se putea dezvolta în
direcþia doritã din punct de vedere marxist. Nici nu ne putem aºtepta la aºa ceva
pânã când persoanele mai sus amintite ºi cele din Ungaria, promovate de ei, dis -
pun de un rol care le permite o influenþã decisivã în viaþa publicã. Ele perturbã
mereu armonia democraticã necesarã, prin nelipsitele lor cãlãtorii în Ungaria,
devenind astfel intermediarii, mesagerii reacþiunii din Ungaria, aduc fãrã încetare
încurajãri, instrucþiuni ºi întreþin o stare de neliniºte.

Referitor la aceasta amintim doar un singur caz:
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Întoarcerea contelui Géza Teleki ºi primirea catedrei de aici – care însã au fost ra-
tate din cauza vigilenþei partidului – au fost pregãtite de dr. Tivadar Rajthy, care exact
în acestã problemã a fost plecat în Ungaria înainte de întoarcerea contelui Géza Teleki.

În concluzie, trebuie menþionat faptul cã „Actio Catolica” ºi strãduinþele reacþio-
nare pun cel mai mare accent pe orientarea spiritualã a tineretului ºi scoaterea lui de
sub influenþa educaþiei marxiste, aºadar situaþia prezentã a universitãþii  maghiare ar
necesita fãrã îndoialã o epurare radicalã din punct de vedere democratic.

Trebuie amintit ºi faptul cã „Institutul ºtiinþific din Ardeal” ºi „Uniunea Mu-
zeul Ardelean” se aflã de asemenea sub conducerea persoanelor menþionate, iar
din punct de vedere politic au o situaþie cu totul asemãnãtoare.

Sursã sigurã. 

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 1, dos. 9/1946, f.83-84)

[1] Venczel Bíró (1885-1962), absolvent al Universitãþii din Cluj, specialist în istoria medievalã
transilvãneanã. Autor al unor lucrãri precum: Altórjai gróf Apor István és kora [Contele Apor
István din Altórja ºi epoca sa] (1935), Erdély története [Istoria Ardealului] (1944), A kegyesrend
Besztercén, Medgyesen és a kolozsvári fõiskola bölcsészeti karán [Ordinul piarist la Bistriþa,
Mediaº ºi la secþia de filosofie a Colegiului din Cluj] (1948), Erdély öröksége: erdélyi emlékírók
Erdélyrõl [Moºtenirea Ardealului: scriitori memorialiºti ardeleni despre Transilvania] (6 vol.,
1993-1994) º.a.

134
Legiunea Jd. Someº [31 decembrie 1946]
Postul Jand. Câþcãu

Istoricul curentului ºovinist român de pe raza postului

A luat fiinþã pe raza acestui post în ianuarie 1946, în urma curajului cãpãtat de
unii locuitori de origine maghiarã, care fãceau exces de drepturile acordate de
regimul democrat, sfidând autoritãþile ºi populaþia româneascã, fapt ce a scandalizat
pe românii localnici în aºa mãsurã încât aceºtia au pus de gând sã se rãzbune pe câþi-
va unguri fruntaºi, spre a le da o lecþie ºi a le înmuia avântul obraznic ce-l luaserã.

Aºadar, în noaptea de 4/5 ianuarie 1946, un grup de indivizi, cu pietre, au mers
ºi au spart geamurile de la locuinþa ungurului Cesari Anton, reprezentantul U.P.M.
din comuna Câþcãu [jud. Cluj]. În seara de 25/26 ianuarie 1946 au spart geamurile
lui Horoga Cristof, fost primar sub dominaþia maghiarã, Balog Árpád, preot refor-
mat, ºi Holondoº Alexandru, fost pãdurar.

Cercetându-se cazul de noi, s-au descoperit autorii în persoana locuitorilor:
Vaida Gavril, Câmpan Vasile, Dragoº Ion ºi Duma Ion, toþi din comuna Câþcãu-
Someº, contra cãrora s-au dresat acte ºi înaintat prin Legiune instanþei, dosarul
fiind în curs de judecatã.

În urma acestor chestiuni, porniþi din urã rasialã din partea unui grup de
români, a avut mare efect asupra pãgubiþilor, precum ºi asupra altora de aceeaºi
naþionalitate cu ei, liniºtindu-se cu toþii, fãrã a se mai fi semnalat vreo manifestare
ºovinã din partea nimãnui. A fost perfectã ordine ºi liniºte pânã în timpul cam-
paniei electorale din noiembrie 1946, când din nou ungurii localnici au început a
face propagandã de la om la om, sã voteze natural semnul lor.
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Deºi propaganda se fãcea printre persoane de aceeaºi origine etnicã ºi naþiona-
litate, totuºi românii au observat aceastã miºcare printre ei, astfel cã imediat dupã
alegeri, adicã în seara de 20/21 noiembrie 1946, un grup de 14 tineri români au
mers ºi, cu pietre ºi pari, au distrus ºi spart obloanele, ferestrele ºi geamurile de la
întreg cartierul colonizaþilor maghiari din aceastã comunã, compus din 8 locuinþe,
cãrora li s-au cauzat pagube de circa 8.000.000 lei. 

S-a cercetat cazul ºi descoperit fãptuitorii în persoana tinerilor români
Cherecheº Gheorghe, Tabãrã Dumitru, Baios Vasile, Repede Gavril, Drãgan Ion,
Drãgan Dumitru, Boru Ion, Hoja Vasile, Hoja Teofil, Sãtmãrean Ion, Secarã Viorel,
Mârza Ion ºi Pop Gheorghe, toþi din com. Câþcãu-Someº, contra cãrora s-au dresat
de noi acte ºi împreunã cu ei s-a înaintat prin Legiune Curþii Marþiale Cluj, dosarul
fiind în curs de judecare. Arestarea autorilor ºi înaintarea lor imediatã instanþei de
judecatã a produs o teamã în rândurile populaþiei româneºti, asupra cãrora credem
cã nu vor mai comite în curând asemenea fapte.

Pe anul 1947: De la 21 noiembrie 1946 ºi pânã în prezent, 31.XII.1946, nu s-a
mai observat nici un caz de manifestaþiune sau acþiune ºovinã din partea
românilor, mulþi din români înþelegând abia acum necesitatea prieteniei cu
popoarele conlocuitoare, regulã impusã de însãºi necesitatea timpului, fiind unul
din principiile adevãratei democraþii. Deºi aceastã miºcare pare a fi inexistentã,
totuºi de noi se urmãreºte continuu ºi discret.

Prezentul istoric se certificã de noi pe anul 1946.

ªeful Postului Câþcãu
Plut. major [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Cluj, inv. 400, dos. 74/1946, f.1-2)

135
[1946]

Expunerea fãcutã de tov. G[erõ] ºi N[agy]

„Internaþionala Comunistã a fost dizolvatã, dar existã internaþionalismul comu-
nist”, a afirmat tovarãºul Stalin cu ocazia vizitei tov. Rákosi la Moscova.

Tov. Rákosi a fost sfãtuit sã se strângã legãturile între partidele comuniste
din þãrile din sud-estul european, cu scopul de a schimba informaþii ºi de a
cãdea de acord asupra problemelor de stat. În cadrul acestor legãturi pe care le
vor avea conducerile partidelor comuniste pentru discutarea problemelor,
interesele naþionale trebuie sã fie subordonate intereselor clasei muncitoare
internaþionale.

Tov. Rákosi a fost la Moscova ca sã pregãteascã vizita delegaþiei guvernamen-
tale ungare ºi ca sã discute probleme importante cu tovarãºul Stalin. 

În urma acestei consfãtuiri, tovii unguri au luat contact cu tovarãºul Tito. Tov.
Tito nu a fost de acord cu atitudinea comuniºtilor cehi faþã de populaþia maghiarã.
El a intervenit în acest sens prin reprezentantul diplomatic al Iugoslaviei la Praga. 

De asemenea, au luat contact cu tovarãºii cehoslovaci (Gotwald) prin tov. Kosa,
secretarul general al Confederaþiei Generale a Muncii ungare ºi membru în Biroul
Politic al P.C.U. 
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Scurtã privire asupra situaþiei din Ungaria
În alegeri, Partidul Micilor Agrarieni a obþinut majoritatea absolutã de 57% din

voturi, Partidul Socialist 17%, Partidul Comunist 17% ºi Partidul Naþional-Þãrã-
nesc (sub influenþa Partidului Comunist, ale cãrui elemente se recruteazã din sâ-
nul þãrãnimii sãrace) 7%.

Dupã alegeri, Partidul Comunist ºi-a pus ca sarcinã sã facã o cotiturã în politi-
ca generalã a Ungariei, care se orienta atunci cãtre dreapta, din cauza predominãrii
elementelor de dreapta din sânul Partidului Micilor Agrarieni.

Aceastã politicã a avut succese.
1. S-a proclamat republica cu unanimitate în Adunarea Naþionalã[1]. Aceasta a

fost rezultatul unei lupte dârze între dreapta ºi stânga. În afara monar-
hiºtilor, care se afirmau hotãrât împotriva republicii, dreapta din Partidul
Micilor Agrarieni manevra pentru a împiedica sau a întârzia proclamarea
republicii. 

2. Preºedinte al republicii  a fost ales Tildy Zoltán, leaderul aripei de extremã
stângã al Partidului Micilor Agrarieni, om de mare suprafaþã politicã ºi care
are o atitudine favorabilã faþã de propunerile fãcute de P.C.U. Partidul
Micilor Agrarieni a încercat sã-l aleagã ca preºedinte al republicii pe Nagy
Ferenc, actualul prim-ministru, care este mai la dreapta decât Tildy Zoltán.
Alegerea lui Tildy ca preºedinte al republicii este consideratã ca un succes
al politicii P.C.U.

3. Preºedinte al consiliului de miniºtri a fost ales Nagy Ferenc, împotriva încer-
cãrilor micilor agrarieni de a-l pune în acest post pe Sulyok, element de
dreapta din Partidul Micilor Agrarieni.

4. Reforma agrarã a fost terminatã. Marile proprietãþi au fost expropriate pânã
la 100 jugãre, iar proprietãþilor þãrãneºti li s-au lãsat 200 jugãre. Moºiile celor
care au colaborat cu fasciºtii au fost expropriate în întregime. Þãranii au
depãºit prevederile reformei agrare ºi în faþa încercãrilor moºierilor de a
relua pãmântul, partidul a dat lozinca: „nici un petic de pãmânt nu se dã
înapoi”. Marii proprietari au intentat mii de procese ºi s-a încercat darea
unei ordonanþe care, în fapt, eliminã dispoziþiile legii reformei agrare. P.C.U.
a reuºit sã impunã ca ministrul Agriculturii sã fie un muncitor agricol din
sânul Partidului Micilor Agrarieni, apropiat de P.C.U.

5. Criminalii de rãzboi au fost judecaþi, condamnaþi ºi în parte executaþi. Din
20.000 criminali de rãzboi, 10.000 au fost condamnaþi. 20 din cei mai mari,
foºti prim-miniºtri ºi miniºtri, au fost condamnaþi la moarte ºi executaþi, din-
tre care 4 foºti preºedinþi de consiliu. Rezultatul acestor procese a fost cã
reacþiunea, care înainte era obraznicã, s-a speriat ºi a intrat în ilegalitate.

6. Se duce ofensiva împotriva capitalului speculativ. S-a pus problema naþio-
nalizãrii minelor de cãrbuni, a petrolului, a bauxitei ºi a industriei de pre-
lucrare a aluminiului, etatizarea sau trecerea în patrimoniul comunelor a
uzinelor electrice. S-a propus preluarea de cãtre stat a conducerii Bãncii
Naþionale Maghiare ºi controlul marilor bãnci – ceea ce este în curs de
rezolvare – ºi controlul statului asupra celor 3 mari concerne metalurgice[2].

7. Curãþirea elementelor fasciste din Partidul Micilor Agrarieni ºi epuraþia
aparatului de stat. La aceste rezultate s-a ajuns printr-o muncã de masã.
Marea adunare din 7 martie 1946 de la Budapesta, la care au participat
300.000 de oameni, a formulat toate aceste revendicãri într-o rezoluþie ºi a
cerut ca pânã marþi, la ora 10, sã i se dea satisfacþie. În cursul acþiunii, s-a
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realizat unitatea dintre partidele comunist ºi social-democrat, sindicate,
Partidul Naþional-Þãrãnesc ºi stânga Partidului Micilor Agrarieni. Termenul
fixat pentru acceptarea propunerilor a fost respectat de guvern ºi s-a trecut
la realizarea programului.

8. S-a fãcut o cotiturã în politica externã a Ungariei. Propunerea guvernului
maghiar ca sã fie primitã o delegaþie la Moscova a fost imediat acceptatã de
guvernul sovietic.

S-au creat 4 societãþi mixte sovieto-maghiare, pentru transporturile aeriene,
pentru transporturile fluviale, petrol, bauxitã ºi aluminiu.

Discuþia tovarãºului Stalin cu tov. Rákosi
(Probleme care nu au fost discutate cu delegaþia guvernului maghiar, ci numai

de tovarãºul Stalin ºi tov. Rákosi)
Atitudinea comuniºtilor cehoslovaci faþã de P.C.U. La Congresul Partidului

Comunist Cehoslovac nu au fost invitate Partidele Comuniste maghiar ºi român. 
Tov. Rákosi a propus sã se creeze un organ internaþional. Aprofundând unele

probleme ideologice ºi teoretice, tovarãºul Stalin a rãspuns urmãtoarele:
Greºeala tuturor Internaþionalelor de pânã acum, a celei de a I-a ºi a II-a,

greºealã de la care nu a fãcut excepþie nici Internaþionala a III-a, a fost cã voiau sã
conducã întreaga clasã muncitoare dintr-un singur centru. Aceasta nu i-a reuºit
nici lui Marx ºi au eºuat ºi celelalte Internaþionale. Internaþionala a III-a a devenit
o frânã, nu a uºurat iniþiativa partidelor comuniste, ºi dacã nu s-ar fi dizolvat, azi
nu am avea partide puternice. Trebuie sã existe însã legãturi între partidele comu-
niste. Partidele trebuie sã facã schimb de experienþã, de informaþii ºi sã colaboreze.
Tovarãºul Stalin a propus sã se ia legãtura cu partidele comuniste din þãrile înve-
cinate ºi în baza experienþei câºtigate din aceastã colaborare se va vedea dacã va fi
necesarã constituirea unui organism. Viitorul va arãta drumul.

Tovarãºul Stalin a vorbit apoi despre problema rãzboiului ºi a pãcii. Tovarãºul
Stalin crede cã este imposibil un nou rãzboi mondial în viaþa acestei generaþii.
Popoarele ºi armatele sunt sãtule de rãzboi. Poate cã vor fi pe ici pe colo mici cioc-
niri. Englezii þipã, dar nu ar reuºi sã punã în picioare 100.000 de oameni împotri-
va noastrã. Churchill a voit sã facã un ºantaj ºi sã ne intimideze cu discursul sãu
de la Fulton. De aceea i-am rãspuns atât de dur, ca sã arãt cã nu mi-e fricã.

Tovarãºul Stalin a promis uºurarea condiþiilor de platã a despãgubirilor Unga-
riei cãtre Uniunea Sovieticã. 

Tovarãºul Stalin a întrebat ce este cu Horthy. Tov. Rákosi a rãspuns cã nu
cunoaºte exact situaþia, dar cã Horthy ar fi în Germania. Tovarãºul Stalin a spus cã,
cerând armistiþiul, Horthy a reparat o parte din vina sa ºi cã nu ar fi just ca el sã
fie condamnat[3]. De exemplu, Mannerheim a scos Finlanda din rãzboi ºi nu ar fi
fost just sã fie dat în judecatã.

Vizita delegaþiei guvernamentale ungare la Moscova[4]
Atitudinea tovarãºului Stalin faþã de Ungaria a fost adoptatã încã în cursul

rãzboiului. În decembrie 1944, când tovarãºii unguri au discutat cu tovarãºul
Stalin, s-a hotãrât ca în Ungaria sã se formeze un guvern provizoriu ºi nu un
comitet de eliberare naþionalã.

Conducãtorul delegaþiei guvernamentale, preºedintele consiliului de miniºtri
Nagy Ferenc, ºi-a început astfel expunerea: „Armata Roºie a dãruit Ungariei elibe-
rarea sa ºi libertatea. Delegaþia guvernamentalã vine sã arate guvernului sovietic cum
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a întrebuinþat aceastã libertate”. Dupã terminarea expunerii sale, tovarãºul Stalin a
spus, întorcându-se cãtre traducãtor: „Spune d-lui prim-ministru cã guvernul
Uniunii Sovietice considerã Ungaria ca stat autonom ºi independent. Expunerea pe
care d-sa a fãcut-o, o consider ca o informaþie, pentru care îi mulþumesc”. 

Delegaþia a pus problema greutãþilor economice care decurg din prezenþa tru-
pelor numeroase în Ungaria ºi a uºurãrii condiþiilor de platã a despãgubirilor.

O altã problemã ridicatã a fost aceea a relaþiilor cu statele vecine. Ungurii nu
au nici o pretenþiune faþã de iugoslavi. Cu cehoslovacii au însã multe dificultãþi,
care provin din situaþia gravã creatã de guvernul cehoslovac minoritãþii maghiare.
Problema ar putea fi rezolvatã printr-un schimb de populaþii, fãrã alipire de terito-
riu. Prin aceasta, ar reveni în Ungaria 100.000 de unguri ºi 40.000 slovaci ar trece
din Ungaria în Cehoslovacia. Schimbul de populaþie s-ar face neforþat, dupã libera
voinþã a celor interesaþi. Aceastã rezolvare nu ar putea însã sã fie suportatã de
tânãra democraþie ungarã.

(Tovarãºul Stalin a spus în discuþia pe care a avut-o cu tov. Rákosi cã Cehoslo-
vacia nu va reuºi sã-i expulzeze pe nemþi ºi cu atât mai puþin pe unguri, deoarece
au întârziat cu aceasta).

Delegaþia guvernamentalã maghiarã a venit cu douã propuneri:
a) Ca Cehoslovacia sã asigure drepturi egale populaþiei maghiare ºi acest lucru

sã fie trecut în tratatul de pace.
b) În caz de expulzare în masã, sã se dea ungurilor ºi un teritoriu.
Cu aceastã ocazie, tovarãºul Stalin a arãtat cã cea mai justã rezolvare a proble-

mei naþionale este felul în care s-a fãcut între Uniunea Sovieticã ºi Polonia. Din
Uniunea Sovieticã au plecat 1 milion de polonezi ºi au revenit în schimb din
Polonia 400.000 ucrainieni ºi beloruºi. Cu aceasta, desigur, Uniunea Sovieticã a
pierdut 600.000 locuitori. Dar aceastã soluþionare nu este posibilã pentru orice stat.

Tovarãºul Stalin a spus cã propunerea Ungariei este foarte justã. Este într-adevãr
inadmisibil sã se ia dreptul de vot ungurilor din Cehoslovacia sau sã fie expulzaþi.
În ce priveºte revendicãrile teritoriale, aceasta va merge foarte greu. Dar vor încerca
ºi ei înºiºi vor pune problema.

Delegaþia a mai spus cã vrea sã aibã legãturi de prietenie cu democraþia din
Cehoslovacia, dar nu se poate dezinteresa de situaþia ungurilor din aceastã þarã.

Relaþiile dintre Ungaria ºi România
În convorbirea pe care a avut-o cu tovarãºul Stalin, tov. Rákosi a apreciat mult

lupta pe care democraþia românã o dã în momentul de faþã. A spus însã cã nici
democraþia maghiarã nu trebuie sã fie slãbitã. În relaþiile dintre cele douã þãri tre-
buie sã se gãseascã o soluþie care sã consolideze ambele democraþii. Li s-a spus sã
caute calea înþelegerii, discutând cu România. P.C.R. este într-o situaþie delicatã
înaintea alegerilor.

Tov. Rákosi a pus problema ca o parte din Transilvania sã fie trecutã Ungariei,
fãrã ca România sã sufere mult. Tovarãºul Stalin a luat o atitudine pozitivã în
aceastã privinþã, gãsind cã este just aceasta.

Discuþia cu delegaþia oficialã
Delegaþia a spus cã atitudinea poporului ºi a guvernului maghiar faþã de guvernul

Groza este pozitivã. Delegaþia a cerut ca un teritoriu de cca. 22.000 km pãtraþi de-a
lungul graniþei actuale sã fie trecut la Ungaria. Tovarãºul Stalin l-a întrebat pe
tovarãºul Molotov cum a fost formulatã aceastã chestiune în Convenþia de Armistiþiu
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cu România. Dupã ce a aflat cã textul este: „Transilvania de Nord sau cea mai mare
parte va reveni României”, a spus cã existã o posibilitate ca problema teritorialã sã fie
pusã. De aceastã chestiune se ocupã ºi Conferinþa adjuncþilor miniºtrilor de externe
de la Londra. În concluzie, aceastã chestiune va fi examinatã, a spus tov. Stalin.

Douã zile dupã aceastã întrevedere, tovarãºul Molotov a dat rãspunsul la între-
bãrile care nu primiserã rãspuns înainte. În legãturã cu România, s-a dat sfatul ca
guvernul maghiar sã negocieze direct cu guvernul român. În consecinþã, guvernul
maghiar a hotãrât sã trimitã un reprezentant al Ministerului Afacerilor Strãine la
Bucureºti. În urma discuþiei pe care acesta a avut-o cu Tãtãrescu ºi cu Groza, rezul-
tatul a fost negativ.

Acum vreo 6 sãptãmâni, Groza a trimis vorbã la Budapesta cã vrea sã trateze cu
guvernul maghiar în ceea ce priveºte problema graniþelor. Ungurii nu au rãspuns,
deoarece au vrut sã aibã în prealabil pãrerea Moscovei în aceastã privinþã[5].

A doua problemã a Ungariei faþã de România este problema C.A.S.B.I. Pe tim-
pul când Ungaria mai era încã în rãzboi, bunurile maghiare erau considerate ca
bunuri inamice în România[6]. Ungurii au pus problema dacã aceste bunuri nu ar
putea servi drept reparaþii faþã de Uniunea Sovieticã. Tovarãºul Molotov a spus cã
este de acord în aceastã privinþã, dar trebuie examinatã concret toatã chestiunea.

Tovarãºii unguri justificã revendicãrile lor teritoriale în felul urmãtor:
a) Aceasta ar duce la întãrirea democraþiei din Ungaria.
b) Ar smulge arma revizionismului din mâna reacþiunii.
c) Problema se pune în condiþiile succeselor democraþiei în Ungaria.
Ei recunosc, desigur, cã aceastã problemã ar produce multe greutãþi României

ºi nu cer ca ea sã fie pusã înainte de alegeri.
Tov. G[erõ] considerã cã sunt douã probleme: una a rectificãrii graniþelor ºi, a

doua, schimbul de populaþii. Prima problemã este mai uºor de rezolvat, dacã între
cele douã guverne ºi între cele douã partide se ajunge la un acord. A doua, este o
problemã a cãrei soluþionare cere un timp mai îndelungat. 

La întrebarea tovarãºului Gheorghiu-Dej, cum cred concret tovii unguri sã con-
solideze cele douã democraþii cu soluþia pe care o propun, tov. G. a spus cã ar tre-
bui sã se facã o propagandã discretã din partea P.C.R., care sã pregãteascã terenul,
ca sã nu fie puºi în situaþia ca de la o zi la alta sã schimbe linia în ce priveºte
Ardealul. Sã se punã chestiunea cedãrii de teritoriu pe spinarea reacþiunii. Ei nu
cer de la noi sã facem o declaraþie sau un acord asupra acestui lucru. Ceea ce este
important, este ca o schimbare a graniþelor sã nu cadã ca un trãznet asupra celor
douã partide. Tovarãºii unguri pun problema principial ºi nu discutã asupra
mãrimii teritoriului sau a liniei graniþei noi.

Trebuie vãzut în primul rând în ce mãsurã aceastã soluþionare ar întãri ambele
democraþii. Cazul cu Cehoslovacia este diferit. Acolo nu se poate pune chestiunea
din mai multe motive. Cehoslovacia, deºi þarã aliatã ºi învingãtoare, a pierdut Rusia
Subcarpaticã ºi se discutã teritoriul Teschentului. România are în aceastã privinþã
o situaþie cu totul diferitã, deoarece a fost, ca ºi Ungaria, un satelit al Germaniei.

În ce priveºte conferinþa tov. Révai, discursul sãu nu a fost scris dinainte, ci el
a vorbit dupã teze. Biroul Politic al P.C.U. nu a fost de acord cu mai multe puncte
din acest discurs, ci numai cu textul care a fost dat publicitãþii prin ziare. Poziþia
partidului a fost ca problema graniþelor sã fie ridicatã de guvern ºi nu de Partidul
Comunist, cu toate cã partidul sprijinã revendicãrile teritoriale.

Tovarãºii unguri reproºeazã cã atitudinea tovarãºilor români este prea rigidã ºi
cã nu au þinut seama de schimbãrile politice care au avut loc în Ungaria. România
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trateazã Ungaria ca imediat dupã alegeri, dar de atunci lucrurile s-au schimbat.
Românii sã nu supra-aprecieze ceea ce au fãcut pentru îmbunãtãþirea situaþiei po-
pulaþiei maghiare din România. P.C.U. nu a adoptat poziþia anglo-americanilor în
ce priveºte graniþele dintre România ºi Ungaria, dar este de pãrere cã se impune
rectificarea graniþelor pentru consolidarea regimului democratic din Ungaria. 

(Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Externe, dos. 36/1946, f.1-7)

[1] Proclamarea Republicii Ungaria a avut loc la 1 februarie 1946.
[2] Naþionalizarea principalelor întreprinderi ale industriei grele s-a fãcut la 22 noiembrie
1946.
[3] Încercând sã negocieze un armistiþiu separat cu Puterile Aliate, în toamna lui 1944
Horthy a fost arestat de S.S. ºi dus în Germania. Eliberat ulterior, se va refugia în Portugalia,
unde a rãmas pânã la sfârºitul vieþii.
[4] Vizita delegaþiei guvernamentale ungare la Moscova a avut loc între 9-18 aprilie 1946.
Asupra scopurilor ºi rezultatelor acestei vizite, vezi Stephen D. Kertész, Diplomacy in a
Whirlopool. Hungary between Nazy Germany and Soviet Russia, Notre Dame (Indiana),
University of Notre Dame, 1953; Csaba Békés, Dokumentumok a magyar Kormánydelegáció
1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól [Documente relative la negocierile delegaþiei guverna-
mentale maghiare la Moscova, în aprilie 1946], în „Régió”, 3/1992, p.161-194; Mihály Fülöp,
La Paix inachevée. Le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et le traité de paix avec la
Hongrie (1947), Budapest, Association des Sciences Historiques d’Hongrie, 1998, p.185-197.
[5] Asupra problemelor legate de frontiera româno-ungarã, înaintea semnãrii Tratatului de
Pace de la Paris din 1947, vezi V. Fl. Dobrinescu, România ºi organizarea postbelicã a lumii
1945-1947, Bucureºti, Editura Academiei, 1988; Mihály Fülöp, La Paix inachevée. Le
Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et le traité de paix avec la Hongrie (1947),
Budapest, Association des Sciences Historiques de Hongrie, 1998. 
[6] Dupã 23 august 1944, România a trebuit sã scoatã de sub prevederile legii 498/1942
(„Monitorul Oficial”, nr. 152 din 3 iulie 1942) toate proprietãþile aparþinând Naþiunilor
Unite ºi sã extindã dispoziþiile ei asupra supuºilor germani ºi maghiari. Astfel, la 2 septem-
brie 1944 a fost publicatã în „Monitorul Oficial” (nr. 202) legea 443, privitoare la „regimul
bunurilor supuºilor statelor cu care România se gãseºte în rãzboi”. C.A.S.B.I. a fost înfi-
inþatã abia din 10 februarie 1945 (prin legea 91, în „Monitorul Oficial”, nr. 33 din 10 febru-
arie 1945), sub tutela Ministerului de Finanþe.
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Az erdélyi magyarság helyzete Groza pozíciójának megszilárdulása ellenére
nem javult. Groza jóindulatú és demokratikus elgondolását Dorminy közömbössége
és soviniszta fõigazgatási szervek ellenállása megakadályozta. A Magyar Népi
Szövetség március végén Brassóban tartott gyûlésén, belátva, hogy a magyar kisebb-
ség helyzetének javulását a demokratikus román rezsimtõl is hiába várja, megvál-
toztatta eddigi várakozó és kormányt támogató magatartását, és erélyes sérelmi
politikába kezdett, a panaszok orvoslásának elmaradásáért nyíltan a kormányt is
hibáztatva. Fõbb sérelmek: vélelmezett ellenség kategóriájába sorolták azt a több
százezer magyart, akiket a visszavonuló náci hadseregek magukkal vittek, valamint
azokat, akiket a fasiszta-soviniszta Antonescu-rezsim Dél-Erdélybõl elüldözött.
Ezeket megfosztották állampolgárságuktól, vagyonukat a C.A.S.B.I. zár alá vette, sõt
újabban több esetben elárverezi; Erdély magyar többségû városaiból – lakáshiány
ürügyével – a magyarságot eltávolítják, és helyére regáti tisztviselõket telepítenek.
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A bukaresti népbíróság román háborús bûnösök, tömeggyilkosok perében enyhe
ítéleteket hoz, a kevés számú halálraítélt kivétel nélkül kegyelemben részesül,
ugyanakkor a kolozsvári népbíróság tömegesen hoz halálos ítéletet magyarok
ügyében. Az új földreform mintegy 300.000 magyar földbirtokost sújt, kinek nagy
része kis- és törpebirtokos. Végrehajtás során írásbeli végzést nem hoznak, és így a
jogorvoslás lehetõségét is kizárják. A magyar szegény parasztságot a földosztó
bizottságokból kirekesztik, a juttatásból kisemmizik. A bécsi döntés után Észak-
Erdélyben kötött jogügyletek megsemmisítésérõl szóló törvény alapján indirekt visz-
szaperlésekkel a bíróságok gyorsított eljárás után azonnali végrehajtást rendelnek
el. Törvény Észak-Erdélyben birtokba visszahelyezi anélkül, hogy a magyarságnak
Dél-Erdélyben hasonló körülmények között elidegenített javainak visszaperlését
lehetõvé tenné. Az Antonescu-rezsim alatt hozott törvény érvényben tartásával a
termelés ellenõrzése címén adminisztrátorokat neveznek ki a magyar kisebbség
szövetkezeteihez, pénzintézeteihez, kereskedelmi és iparvállalataihoz, üzleteihez,
mezõgazdasági üzemeihez stb. Az adminisztrátorok az ügyvitelbe beleszólnak, és
vállalat terhére nagy javadalmazást élveznek, éppúgy, mint a megelõzõ fasiszta
rezsimek idején, a román pénzügyi hatóságok jelenleg is háromszoros, sõt ötszörös
illetékeket vetnek ki magyar nyelvû cégtáblákra és üzleti könyvekre. S közel 1000
fiókot számláló erdélyi magyar szövetkezetek mûködését üzletkörük szûkítésével,
valamint elsõrendû közszükségleti cikkek szétosztásából való kizárásával teljesen
megbénítják. Tanügyi téren a legsúlyosabb sérelmek a tanszemélyzet fizetésének
nem folyósítása és a tanárképzés megakadályozása, továbbá az, hogy a magyar
iskolák léte és mûködése törvényben szabályozva nincsen, tehát bármikor megszün-
tethetõk. Magyarság elleni brutalitások, megverések fõleg vegyes vidékeken most is
napirenden vannak. A felsorolt sérelmeken kívül az erdélyi magyarság bizonyta-
lanságát több százezer magyar állampolgársági ügyének rendezetlensége is fokozza.

Gyöngyösi

[TRADUCERE]

Situaþia maghiarilor din Transilvania, în ciuda consolidãrii poziþiei lui Groza,
nu s-a îmbunãtãþit. Planurile bine intenþionate ºi democratice ale lui Groza au fost
împiedicate de indiferenþa lui Dorminy ºi de ºovinismul organelor de conducere.
Cu ocazia ºedinþei de la sfârºitul lunii martie, Uniunea Popularã Maghiarã, þinutã
la Braºov, s-a recunoscut cã se sperã degeaba la îmbunãtãþirea situaþiei maghiarilor
din Transilvania de la noul regim democratic. ªi-a schimbat atitudinea de aºteptare
ºi de sprijin faþã de guvern ºi a început o amplã politicã de doleanþe, acuzând
deschis ºi guvernul pentru nerezolvarea plângerilor. Doleanþele cele mai impor-
tante: acele sute de mii de maghiari, care au fost luaþi de trupele naziste în retragere,
respectiv cei care au fost alungaþi din Ardealul de sud de cãtre regimul fascist ºovi-
nist antonescian, au fost incluºi în categoria duºmanilor prezumptivi. Acestora li s-a
luat cetãþenia, avutul lor a fost confiscat de C.A.S.B.I., mai mult, în unele cazuri,
mai recent a fost scos la licitaþie. Populaþia maghiarã a fost îndepãrtatã din oraºele
cu o populaþie maghiarã majoritarã, sub pretextul lipsei de locuinþe, ºi în locul lor
au fost aduºi funcþionari din Regat. Judecãtoria Bucureºti dã pedepse uºoare crimi-
nalilor de rãzboi, în cazuri de omor în masã, în acelaºi timp însã, pedepsele cu
moartea în cazurile unor etnici maghiari sunt tot mai frecvente. Noua reformã
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agrarã loveºte 300.000 proprietari maghiari, mare parte dintre aceºtia fiind propri-
etari mici ºi foarte mici. În urma aplicãrii acestor mãsuri, nu se întocmesc docu-
mente, pentru ca sã excludã posibilitatea unui act reparatoriu. Þãrãnimea sãracã
maghiarã este exclusã de pe lista comisiilor de reîmpãrþire a pãmântului, ei nepri-
mind nimic. Pe baza legii privind anularea actelor juridice încheiate în Ardealul de
Nord dupã Dictatul de la Viena, prin procese indirecte de restituire instanþele dis-
pun, în urma unor proceduri accelerate, executarea imediatã a sentinþei. Legea
reîmproprietãreºte în Transilvania de Nord fãrã a crea ºi maghiarilor posibilitãþi
pentru pornirea unor procese în vederea obþinerii pãmânturilor însuºite în acelaºi
mod în sudul Transilvaniei. Prin pãstrarea în vigoare a unei legi adoptate în timpul
regimului Antonescu, sub pretextul controlãrii producþiei, se numesc administra-
tori pentru fiecare cooperativã, instituþie financiarã, întreprinderi industriale ºi
comerciale, magazine, unitãþi agricole etc ale minoritãþii maghiare. Administratorii
se amestecã în luarea deciziilor ºi sunt retribuiþi consistent pe seama acestor insti-
tuþii, ca ºi pe timpul regimului precedent fascist, când autoritãþile financiare
române hotãrãsc taxe de trei ori, chiar de cinci ori mai mari pentru panouri sau pen-
tru registrele de afaceri în limba maghiarã. Paralizeazã aproape complet reþeaua de
cooperative având cca. 1000 de unitãþi, prin reducerea clientelei ºi prin excluderea
lor din punerea în circulaþie a bunurilor de larg consum de primã necesitate. În ceea
ce priveºte învãþãmântul, cele mai grave plângeri se referã la neplata salariilor
cadrelor didactice ºi împiedicarea populaþiei maghiare de a-ºi forma cadre didac-
tice, nu în ultimul rând însã lipsa unei legislaþii care sã reglementeze învãþãmântul
în limba maghiarã, deci acesta putând fi în orice moment desfiinþat. Acþiuni vio-
lente, mai ales în zone cu populaþie mixtã, comise împotriva maghiarilor sunt ºi
astãzi dese. În afarã de prejudiciile enumerate mai sus, insecuritatea populaþiei
maghiare din Transilvania este intensificatã ºi de neclarificarea situaþiei cetãþeniei
a sutelor de mii de maghiari.

Gyöngyösi 

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-a-Rom-IV-
135-2623-1946, f.223-224)
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Soarta Transilvaniei

Au o greºealã foarte mare toþi acei politicieni noi care pot imagina pacea
Ardealului sub Imperiul român. Dacã ungurii vor sã sprijine pe aceastã bazã strã-
duinþele române ºi oricare guvern românesc, probabil crezând greºit cã
maghiarimea din Ardeal, condamnatã la moarte de cãtre puterile învingãtoare,
democraþia româneascã va graþia ºi binevoitor îi va recunoaºte drept cetãþeni cu
drepturi egale, ei se vor dezamãgi foarte amarnic ºi târziu vor vedea atunci greºeala
atitudinii lor, care este egalã cu trãdarea de neam. În aceeaºi vinã cade ºi Ungaria
cea nouã democraticã dacã îi lasã fãrã proteste Transilvania României, îmbrãcatã
în pielea de oaie a democraþiei. Aºa ar costa foarte scump Ungariei prietenia cu
România, dar ar merita un surâs batjocoritor de la oamenii politici români, care
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stau la pândã ºi care au putut sã ºantajeze atât de abil Ungaria, ca ºi odinioarã
Bulgaria slãbitã în luptele cu turcii[1]. 

Putem reprezenta laºitatea naþiunii maghiare într-o alegorie. România ca un
python care hipnotizeazã Ungaria, ca o broascã tremurãtoare în frica ei. Dar oare
naþiunea maghiarã se coborâse aºa de jos? Într-adevãr, vede în România un python?
ªi Ungaria milenarã a ajuns la rolul broaºtei? E imposibil chiar de a imagina azi
când întregul popor maghiar este în posesiunea puterii. Oare nu vor înruºina
democraþia ºi tolera de a fi ºantajat de naþiunea ºovinistã? Dacã totuºi ar fi aºa, în
acest caz democraþia maghiarã de azi trebuie sã cadã ºi trebuie sã urmeze un regim
nu mai puþin democrat maghiar, care pune în luptã pe toatã naþiunea maghiarã pen-
tru Ardeal, la care dreptul istoric al naþiunii maghiare este incontestabil. Despre o
prietenie maghiaro-românã numai atunci ar fi vorba dacã România pentru totdeau-
na ar abzice de Ardeal, de cuibul strãmoºesc al libertãþii maghiare, piatra cea mai
preþioasã a coroanei maghiare ºi singurul bastion oriental al Ungariei. România sã
nu caute reparaþie în Ardeal pentru teritoriile pierdute, ci sã caute o înþelegere
paºnicã cu Rusia, ca sã reprimeascã Basarabia, la care are un drept intelectual (?),
care i-a fost rãpitã de imperiul þarilor ºi redarea cãreia ar fi o glorie Rusiei demo-
cratice de azi. Altfel, Rusia este destul de bogatã ºi teritorialiceºte de a da patria
pentru 2-3 milioane de români din Ardeal. Înainte de Dictatul de la Viena au fãcut
încercãri pentru a cade, în mod paºnic, la un acord între România ºi Ungaria în
interesul cãruia guvernul de atunci al Ungariei a cedat teritorii preþioase din Ardeal,
dar n-a putut ºi nici nu putea ceda oraºele cu majoritate maghiarã a Ardealului de
mijloc, care sunt centre atât de triste ºi cu amintiri glorioase de cultura luptelor
milenare a naþiunii maghiare, Dictatul de la Viena fãrã considerarea acestora
omiþând drepturile istorice maghiare a favorizat România. Este mai mult surprinzã-
tor cã România nici cu aceasta nu era mulþumitã ºi cã chiar ºi acum o vrea sã se
foloseascã de slãbiciunea Ungariei. Trebuie un ºovinism mai mare ca aceasta? 

Dar succesele diplomatice justificã ºovinismul românesc. Înainte, ei, cu un fari-
seism îndrãzneþ, îi acuza pe unguri cu un adjectiv urât ca atenþiunea lumii sã nu
observe lãcomia naþiunii române. Împotriva acestora, naþiunea maghiarã, dacã nu
vrea sã piardã încrederea indivizibilã a naþiunii, trebuie sã pretindã înapoi Ardealul
de la România, convingând puterile învingãtoare nu numai despre adevãrul drep-
turilor noastre istorice, dar ºi cã fãrã aceasta nu poate fi pace între Carpaþi. Lucrul
acesta trebuie avut în vedere ºi de conducãtorii politici din Ardeal ºi sã nu sprijine
nici un guvern român, dar sã ia legãtura cu guvernul maghiar, ca acesta, pe cale
diplomaticã, sã facã demersuri pentru realipirea Ardealului. În caz dacã guvernul
maghiar nu vrea, atunci în mod rapid trebuie sã organizãm Republica Ardeleanã cu
ajutorul guvernului rus. Aºa cã din teritoriul judeþelor Odorhei, Trei Scaune, Ciuc,
Mureº, Turda-Arieº, Cluj, Bistriþa, Târnava Mare ºi Micã, Braºov reparând astfel
greºelile seculare pentru care secuimea ce apãra Ardealul nu putea sã-i þinã nici spre
proprietãþii nobililor maghiari, nici spre ale saºilor. Aici am putea coloniza
maghiarimea din România ºi secuii care erau siliþi de a emigra. Românii ce locuiesc
pe acest teritoriu ar emigra în România.

Orice rezoluþie ar fi mai potrivitã decât de a rãmâne sub imperiul român, în
care secuii niciodatã nu vor consimþi. Dacã dintre noi se gãsesc oameni politici
care consimt sã nu aºtepte altã cinste decât ce meritã: trãdãtori de neam plãtiþi.

(Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Relaþii externe, dos. 15/1946, f.1-2)

[1] Este vorba de rãzboiul balcanic din 1913.
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411-INF-47.
1947. január 1., K[olozs]vár

Teleki Géza kapcsolataira vonatkozó értesülések

Teleki Géza bizalmas magyar társaságban (dr. Váry) olyan kijelentéseket tett, hogy
fogadtatása rendkívül hideg volt, itteni hívei meg vannak félemlítve, Kolozsvár és
Erdély teljesen a kommunista terror alatt van, és így nem valószínû, hogy itt marad.

Teleki Géza egyébként dr. Rajthy, dr. Venczel és még más személyek tár-
saságában arról is tett említést, hogy több alkalommal találkozott dr. Emil
Haþieganuval, aki igen nagy megértést tanúsít a magyar ügyek iránt. Teleki annak
a magánvéleménynek adott kifejezést, hogy a választások alkalmával Maniu
gyõzelme esetén az erdélyi magyarság helyzete semmit sem rosszabbodott volna,
sõt kedvezõbbre fordult volna.

Ugyancsak Teleki Gézával kapcsolatosan, dr. Xántus János környezetébõl
kiszivárgott értesüléseink szerint, Teleki azzal a gondolattal foglalkozik, hogy
eltávozása elõtt még egy székelyföldi körutat tesz. Ezt a tervét akként szeretné
végrehajtani, hogy a székelyföldi útjáról csak bizalmasai tudjanak, és a nyil-
vánosság elõtt továbbra is mintha K[olozs]váron tartózkodna. Külön súlyt helyez
arra, hogy a rendõrség és a kommunisták ne szerezzenek tudomást az útról.

Végleges döntés nem történt errõl. A terv szerint dr. Xántus János – akiben mint
volt asszisztensben teljesen megbízik – utazna elõre és készítené elõ azt, hogy azok
a személyek, akikkel Teleki Géza érintkezést akar felvenni, már elõre várják.
Xántus elutazása is titokban történne, és az újév utáni napokra van tervezve.

Komoly forrás.

[TRADUCERE]

Cluj, 1 ianuarie 1947

Informaþii referitoare la legãturile lui Géza Teleki

Géza Teleki a fãcut confidenþial (lui dr. Váry) afirmaþia cã primirea sa la Cluj a
fost deosebit de rece, adepþii lui de aici sunt intimidaþi, Clujul ºi Ardealul sunt în
totalitate sub teroare comunistã, astfel este puþin probabil cã va rãmâne aici.

De altfel, Géza Teleki a mai amintit – în prezenþa lui dr. Rajthy, dr. Venczel ºi
alþii – cã s-a întâlnit în mai multe rânduri cu Emil Haþieganu, care are o deosebitã
înþelegere pentru problemele maghiare. Teleki ºi-a expus pãrerea personalã, cum
cã la alegeri, în cazul victoriei lui Maniu, situaþia maghiarimii nu s-ar fi înrãutãþit
câtuºi de puþin, dimpotrivã, s-ar fi îmbunãtãþit.

Tot în legãturã cu Géza Teleki, conform informaþiilor noastre provenite din cer-
cul lui dr. János Xántus, Teleki are în vedere încã înainte de plecarea sa o cãlãto-
rie în Secuime. Doreºte ca acest plan sã rãmânã secret ºi sã nu afle despre el decât
oamenii lui de încredere, iar în faþa celorlalþi sã figureze de parcã ar fi în conti-
nuare la Cluj. Acordã o deosebitã importanþã faptului ca poliþia ºi comuniºtii sã nu
afle de cãlãtorie.
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Nu s-a luat o hotãrâre definitivã în legãturã cu aceasta. Conform planului, dr.
János Xántus, în care, ca fost asistent al sãu, are absolutã încredere, s-ar duce
înainte ºi ar pregãti terenul, ca oamenii cu care Géza Teleki ar dori sã aibã legãturi
sã-l aºtepte deja. Plecarea lui Xántus s-ar petrece de asemenea în secret ºi este
planificatã în zilele de dupã Anul Nou.

Sursã sigurã.

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond. 1, dos. 9/1946, f.85)

139
Traducere din limba ungureascã.
Trimiþãtorul: neindicat.
Primitorul: Gaál Gábor, profesor, Universitatea „Bolyai”, Loco.

[10 ianuarie 1947]

Dragã Gaál Gábor, 

Sunt un vechi cunoscut al tãu. Am mers ºi þi-am ascultat câteva conferinþe de
„popularizare”, sã vãd dacã te-ai schimbat sau nu? Aºa vãd, cã nu!

Eºti venetic la noi! Nu cunoºti obiceiurile Ardealului. Totuºi ai primit sã ai
roluri de conducere în organizaþii politice, care sunt organisme ale popoarelor
locuitoare aici ºi nu ale strãinilor. Cu aceasta nu vrem sã-þi spunem cã nu ai drep-
tul sã te asimilezi, ba chiar poþi sã te ocupi ºi cu politicã, ci cu mai multã bunã
cuviinþã ºi modestie, pentru cã altfel, mai curând sau mai târziu, oamenii mai sim-
pli vor pune problema, ce cauþi tu în atâtea comisii, ce cautã un strãin în atâtea
comisii din þarã.

ªtim cã ºi unii tovarãºi te silesc la aceasta, încã tovarãºi pânã ce partidul nos-
tru nu-l vom curãþi de acea clicã troþchistã purtatã în automobile ºi afaceristã la
negru, care conduce. Aproximativ trei sãptãmâni în urmã ai spus cã sigur, vor
rezolva chestiunea aprovizionãrii publice, dar ei nu rezolvã nimic, pentru cã ei
întrebuinþeazã o aºa tacticã în urma cãreia adevãratul rezultat al alegerilor a arãtat
aceasta, largi mulþimi sunt contra lor ºi deºi mulþimile noastre în câteva zile nu pot
fi transformate, totuºi credem cã un partid comunist „român” fãrã Ana Pauker în
frunte, o coaliþie guvernamentalã „româneascã” fãrã Luka László în frunte (F.N.D.),
un consiliu regnicolar „român” al sindicatelor fãrã Szenkovits Sándor în frunte ºi
fãrã Gaál Gábor în fruntea ungurilor „ardeleni”, rezultatul ar fi fost altul, rezulta-
tul real. Cãci alegerile ne-au arãtat tocmai aceea, cã educaþia noastrã nu a reuºit ºi
munca noastrã nu a reuºit, cãci mulþimile ungureºti nu au votat guvernul nici
chiar în „Dermata”, ci au votat pe o organizaþie ceva mai de dreapta ºi dacã ar fi
existat un partid al micilor agrarieni, apoi ar fi votat pe acela. Tu ºi complicii tãi,
cei de-ai lui Jakab Sándor, cea mai mare parte a clicii fãrã autocriticã ºi minci-
noasã, încercaþi sã dezarmaþi mulþimile ungureºti cu promisiuni nerealizate nici-
când, chiar a mulþimilor româneºti pe drept nemulþumite. Veþi rãspunde pentru
aceasta în faþa istoriei, pentru cã în colaborare cu toate gunoaiele ºi nimic neluând
în consideraþie, propria voastrã impopularitate, chiar ºi ce e mai mult, neputinþa
voastrã, aþi adus în aceastã situaþie miºcarea.
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ªtim cã folosindu-te de încrederea lor ºi urmându-le instrucþiunile, intri în
toate comitetele ca conducãtor sau figurezi în U.P.M. ªtim cã ei o pretind ca spre
ruºinea întregii universitãþi maghiare, fãrã doctorat (ilegal), ºi asta o ºtie toatã
lumea, fãrã activitate ºtiinþificã (cãci în „Korunk” au apãrut numai niºte mãzgãli-
turi ale tale) vrei sã devii profesor universitar. ªtim cã decadenþa revistei „Korunk”
atunci a urmat, când tu i-ai luat conducerea, cãci, ceea ce atunci nu am cutezat a
spune, nu ai fost conducãtor adevãrat la „Korunk”[1].

ªtim ºi aceea cã, în „rãceala” ta istoricã, despre jidovi nu ai amintit nimic, pe tine
te-au durut numai edificiile, ceea ce a fãcut impopularã ungurimea faþã de jidovi.

ªtim cã aceasta o faci nu numai la instrucþiunile unei conduceri de partid rele, ci
pentru grandomania ºi îngâmfarea ta, faþã de care numai duritatea ta e mai mare. Nu
ºtii ruseºte ºi nici franþuzeºte, ºi astfel nu poþi gusta nici „Editions Sociales Interna-
tionales”, nici operele filosofice ale ºcolii ruseºti ºi tu totuºi îndrãzneºti sã conduci un
cerc universitar marxist, unde nu ºtii sã rãspunzi nici profesorului Gyulai.

Poftã de mãrire ai, dar în 1944 ai plecat cu trupa ta ºi nu ai refuzat disciplina.
Aceastã scrisoare o trimitem tuturor mulþimilor ungureºti în copie, deºi ele te

cunosc. Ce vei face?

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 12/1946-1947, f.40)

[1] Înfiinþatã în anul 1926, revista „Korunk” a fost condusã pânã în 1929 de László Dienes,
locul acestuia fiind preluat apoi de Gábor Gaál, care a imprimat revistei o netã orientare de
stânga.

140
[ianuarie 1947]

Istoricul problemei „Manifestãri ºovine ºi rasiale” (ºovinismul maghiar)

În raza postului, curentul ºovinist maghiar existã mai accentuat în comuna Viºtea
[jud. Cluj], care este locuitã de populaþie maghiarã (95%) ºi mai slab în comuna
Sardu, care este o comunã româneascã.

Acest curent a luat fiinþã încã din anul 1400, când statul maghiar, cãruia aparþinea
ºi Ardealul, a colonizat comuna Viºtea cu populaþie maghiarã adusã din Ungaria pro-
priu-zisã, cu scopul de deznaþionalizare ºi maghiarizare a românilor din Ardeal. De
atunci ºi pânã la primul rãzboi mondial (1914-1918), ºovinismul maghiar în comuna
Viºtea s-a manifestat prin refuzul de a învãþa ºi vorbi limba românã, cu românii din
comunele din jur cu care trebuia sã aibã raporturi economice (ca târguri etc), obligând
pe români sã înveþe limba maghiarã. Sfidarea ºi dispreþuirea a tot ce era românesc,
din care cauzã românii nu s-au putut apropia sufleteºte de unguri.

În 1918, când Ardealul s-a realipit la România (Patria Mumã) populaþia maghiarã
din Viºtea n-a primit bine acest act istoric. Ea a devenit ºi mai ostilã elementului
românesc ºi ca în tot Ardealul a început lupta nevãzutã contra statului român, pen-
tru a ajuta Ungaria sã rãpeascã Ardealul. Aceastã luptã – numitã pe atunci „iredenta
maghiarã”, iar acum „ºovinismul maghiar” – s-a dus în comuna Viºtea pânã în 1940,
când a biruit. A fost alimentatã din Ungaria ºi în comunã [a fost] condusã de preotul
ºi învãþãtorul ungur, care fãceau cele mai mari forþãri de a menþine treazã conºtiinþa
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poporului maghiar ºi sentimentul naþional sub lozinca „mindent vissza” (totul
înapoi), adicã Ardealul se va restitui Ungariei. Prin aceasta s-a creat o prãpastie între
populaþia românã ºi maghiarã.

În 1940, când Ardealul de Nord a fost cedat Ungariei ºi ocupat de aceasta, popu-
laþia maghiarã din Viºtea a manifestat ca în toate pãrþile o mare bucurie. Au fost unii
(ce nu se pot identifica), care au avut arme româneºti ascunse în pãmânt, pe care 
le-au scos ºi predat autoritãþilor maghiare, spunând cã astfel au contribuit la dezro-
birea Ardealului. Dupã aceasta, nu mai voiau sã ºtie ºi sã audã cã în comuna Viºtea
ºi în Ardealul de Nord mai existã români. În imaginaþia lor totul era unguresc, dupã
cum de altfel se ºi exprimau: „grâu unguresc”, „aer unguresc” ºi altele. Dar în comu-
na Viºtea, nefiind decât câþiva români cam maghiarizaþi, care vorbesc limba maghiarã
cu consãtenii lor, populaþia maghiarã nu avea nici un motiv sã-i persecute pe faþã ºi
de aceea au recurs la mârºãvie ºi fãþãrnicie, înscenându-le denunþuri false, ca astfel
românii sã fie cercetaþi, maltrataþi ºi batjocoriþi de jandarmii unguri. Aceasta o fãcea
fiecare ungur din Viºtea, de aceea nu s-a putut identifica, nefiind unul mai vinovat ca
altul, iar cazuri speciale n-au fost. În special ei (ungurii din Viºtea) maltratau pe
românii din alte comune ce-i întâlneau prin Cluj, unde nu era permis sã se audã vorba
româneascã. Aceasta a fost conduita populaþiei maghiare în timpul celor patru ani de
stãpânire ungureascã, adâncind astfel ºi mai mult prãpastia dintre cele douã popoare.

În acelaºi timp, adicã din 1940 pânã în 1944, în comuna Sardu, care este o
comunã micã, dar româneascã, nefiind decât 48 de unguri, individul Lahmer
Friderich (un sas maghiarizat) a manifestat sentimente de mare naþionalist ungur, ºi
dupã ce germanii au ocupat Ungaria s-a arãtat mare naþionalist german. Numitul,
chiar înainte de sosirea trupelor maghiare din 1940 în comuna Sardu, a distrus
tabelele cu inscripþii române de pe marginea drumurilor. În tot timpul stãpânirii
maghiare, el a fãcut legãturã cu jandarmii unguri, cãrora le dãdea informaþii asupra
populaþiei româneºti a satului, astfel cã de câteva ori jandarmii au bãtut niºte
locuitori români în curte la el. În anul 1943, susnumitul a prins 3 prizonieri ruºi
fugiþi dintr-un tren german ºi i-a legat cu funia ºi predat jandarmilor unguri. Pentru
toate aceste fapte a fost dat în judecatã Tribunalului Poporului Cluj, care prin
Ordonanþa nr. 2/1945 l-a achitat, cu menþiunea cã toate faptele de mai sus sunt pe
deplin dovedite, dar nu întrunesc elementele nici unei infracþiuni prevãzutã de legea
nr. 312 din 12.IV.1945[1] ºi face propunerea de a fi internat în lagãr.

Dupã ce în 1945 Ardealul de Nord a fost redat României ºi ocupat de
autoritãþile române, populaþia maghiarã a cãutat sã-ºi camufleze faptele pentru ca
nu cumva românii sã se rãzbune. Pentru a-ºi asigura reuºita, o mare parte din
locuitori s-au înjghebat repede ºi înscris în P.C.R., iar restul populaþiei manifesta
pentru o politicã democraticã, dar în realitate la alegerile parlamentare din 19
noiembrie 1946 toþi au votat cu U.P.M. ºi la adãpostul regimului democrat ei nu
renunþã la ºovinism. 

O parte din populaþia maghiarã din comuna Viºtea s-a opus la instalarea postului
de jandarmi român (în 1945), acostând patrula postului, compusã din ºeful de post,
ºi încercând a nu le permite sã intre în comunã.

Concluzii pe anul 1946
Pânã la 31 decembrie 1946, pe raza postului Nãdãºelu s-au identificat 10 ºoviniºti

maghiari. Dintre aceºtia, 9 în comuna Viºtea, având conducãtor pe Mateaº ªtefan ºi
unul în comuna Sardu. Aceºtia sunt numai membrii mai marcanþi, în realitate
numãrul ºoviniºtilor este mult mai mare, dar n-au fost încã identificaþi.
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În cursul anului 1946, propaganda ºovinã maghiarã în comuna Viºtea s-a fãcut în
ascuns ºi de la om la om, încurajând populaþia maghiarã cã Ardealul iarãºi va fi redat
Ungariei în întregime. De multe ori ºi-au manifestat ºovinismul prin arborarea
drapelului unguresc.

Majoritatea populaþiei a manifestat pe faþã cã este încadratã în P.C.R., dar în reali-
tate la alegerile din 19 noiembrie 1946 toþi au votat cu U.P.M.

Încãpãþânarea de a vorbi limba românã se menþine.
În comuna Sardu nu s-a observat nici o acþiune ºovinã.

Mãsuri ce se impun pe anul 1947
Pentru anul 1947 se impune o strictã supraveghere a tuturor ºoviniºtilor maghiari,

iar cei ce vor fi dovediþi cã conduc ºi alimenteazã ºovinismul sã fie deferiþi justiþiei,
contribuind astfel la opera de împãciuire ºi convieþuire paºnicã a celor douã popoare.

Prezentul istoric conþine un numãr de 2 file, pentru care se certificã de noi.

ªeful Postului Jandarmi Nãdãºelu
Plut. major Vãsieº Ioan

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Cluj, fond 131, dos. 48/1947, f.1-2)

[1] Legea nr. 312, referitoare la urmãrirea ºi sancþionarea celor vinovaþi de dezastrul þãrii sau
crime de rãzboi, a fost publicatã în „Monitorul Oficial”, nr. 94 din 24 aprilie 1945.

141
Marele Stat Major
18.II.1947

NOTÃ INFORMATIVÃ

Conducerea iredentei maghiare din Budapesta a dat instrucþiuni agenþilor sãi
din România sã pãtrundã în U.P.M. ºi apoi sã desfãºoare o intensã activitate
iredentistã.

1. Populaþia maghiarã democratã ºi convinsã de necesitatea unei bune con-
vieþuiri cu poporul român a fost grupatã în Uniunea Patrioticã Maghiarã (U.P.M.)
al cãrui ºef este dl. Kurkó Gyárfás din Cluj.

O altã parte a populaþiei maghiare, care nu renunþã la ideea revizionismului
pentru alipirea Ardealului la Ungaria ºi nemulþumitã de existenþa U.P.M.-ului, care
apare ca devotat guvernului român, s-a grupat în jurul aºa-zisei „Opoziþia Maghia-
rã”, condusã de I.P.S.S. Márton Áron, episcopul romano-catolic din Alba Iulia, care
este ºi conducãtorul iredentei maghiare în România, având secretar general pe
Kovács Adalbert, preot romano-catolic.

Aceste douã împãrþiri politice maghiare din România sunt organizate în fiecare
judeþ din Ardeal, unde existã o populaþie compactã maghiarã.

Între U.P.M. ºi opoziþia maghiarã, înaintea alegerilor au avut loc discuþii ºi
învinuiri reciproce, care puneau în pericol reprezentarea cauzei maghiare în
România. Aceste grave neînþelegeri în octombrie 1946 au fost cunoscute ºi de cãtre
guvernul din Budapesta, care a însãrcinat pe d-nii Mekan Sándor, consilier minis-
terial, ºi dr. Gyallay Dominic, consul, ambii de la Misiunea Diplomaticã Maghiarã
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de pe lângã guvernul român, sã intervinã pentru înþelegere între conducãtorii
principali ºi judeþeni ai celor douã grupãri politice maghiare din România.

2. Pânã în prezent cunoaºtem cã în municipiul ºi jud. Braºov, în urma insis-
tenþei d-lor Mekan Sándor ºi dr. Gyallay Dominic, precum ºi a I.P.S.S. Márton
Áron, episcopul romano-catolic din Alba Iulia, s-a adunat la 4 noiembrie 1946 la
sediul parohiei romano-catolice din strada Regele Mihai nr. 19 un consiliu al opo-
ziþiei maghiare, pentru a stabili condiþiile în care ar putea sã susþinã în alegeri
partidul U.P.M.

Au luat parte ca opoziþioniºti: Vasvári Aladár, protopopul romano-catolic, ºeful
opoziþiei maghiare ºi conducãtorul iredentei maghiare din Braºov; Csia Páll, pro-
topopul reformat; Nicodemus Carol, protopop evanghelic; Ciovari Iacob, protopop
unitar; Eleches Andrei, comerciant, preºedintele comisiei de ajutorare; László
Koloman, directorul Bãncii Populare Maghiare ºi secretar general al opoziþiei
maghiare; Bartek Gyuri, funcþionar, care este membru ºi U.P.M., totuºi susþinãtor
al opoziþiei maghiare; Paulus Francisc, administrator parohial; Berthelan Iosif,
preot romano-catolic; Vytályos Blaziu, preot romano-catolic.

(Arhiva S.R.I., fond D, dos. 2327, f.63-64)

142
Emlékirat

1947. évi február hó 17-én és az utána következõ napokon a tasnádi (Szilágy
vm.) járásban, fõleg Tasnád községben, a csendõrség több lakosnál megjelent, és a
családfõ, valamint a családtagok személyi adatait feljegyezte. A lakosság körében
ez nagy nyugtalanságot keltett, mert fõleg az idegen (német) hangzású nevûeknél
jelentek meg, és csak római katolikus vallásúaknál. Tekintettel arra, hogy az érin-
tett lakosok szövetségünkhöz fordultak felvilágosításért, nyugtalanságukat alátá-
masztva azzal, hogy 1945 januárjában egy ugyancsak idegen (német) hangzású
nevûek összeírása következményeképpen Tasnádról több mint 400 személyt szál-
lítottak el Oroszországba munkaszolgálatra, kik közül eddig alig 200 került haza,
mind gyengélkedõ – a lakosság megnyugtatására az ügyet a helybeli Blokk bizottsá-
ga (tanácsa) elé vittük, ahol a jelen levõ járási csendõrõrmester kijelentette, hogy
az összeírást statisztikai adatgyûjtés céljából felsõbb utasításra végzi, az összeírás
céljából felvilágosítást nem adott. Az összeírás most is folyamatban van. 

A lakosság körében ez az összeírás azt a hiedelmet keltette, hogy az 1945 január
havában történt elszállítást megelõzõ összeíráshoz hasonlóan folyik az adatgyûjtés.
Félelmében már eddig is több család jelentkezett elöljáróságnál eredeti hitérõl a
görög katolikus hitre való áttérés végett, e lépésüket azzal indokolva, hogy
értesülésük szerint annak, aki görög katolikus hitre tér át, semmi bántódása nem
lesz, és a statisztikai listáról törölik. Sõt ugyanezen célból propaganda folyik, mely
szerint eredeti nevük kicserélésével is mentesülnek minden kellemetlenségtõl.
Mindezek a tények a félelmet pánikszerûvé változtatták, mert az összeírtak vagy
újabb munkaszolgálatra viteltõl, vagy pedig kitelepítéstõl tartanak.

A közigazgatási hatóságok közelebbit errõl nem tudnak. Kiküldöttünknek a
fõispán kijelentette, hogy õ sem tud a rendeletrõl.
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Községünkben és környékén ez a kérdés azért olyan égetõ, mert a németkérdés
nem most vetõdött fel, hanem azt még 1940 elõtt is több ízben feszegették, az akko-
ri magyar kisebbség számarányának és kulturális fejlõdésének csökkentése, illetve
megakadályozása céljából. Így: már 1928-ban el volt rendelve a német nyelvre való
tanítás a római katolikus felekezeti iskolában, és 1928. november 9-én Pokola Emil
subrevizor ºcolar lett kiküldve, gyõzõdjék meg arról, hogy szükséges-e ennek
bevezetése, mivel az egyházközség elõterjesztéssel élt a német nyelvoktatás
önkényes bevezetése ellen. Pokola subrevizor megállapította, hogy Tasnádon senki
sem beszéli a német nyelvet, így a német iskola bevezetése nem célirányos.

1934-ben megjelent a római katolikus iskolában Crespai Augustin subrevizor, és
névelemzést eszközölve a 182 gyermek közül 83 növendéket névelemzése ered-
ményeként áttett a román nyelvû állami iskolához, mondván, hogy németek, annak
ellenére, hogy a szülõk a gyermekek beíratásakor írásbeli nyilatkozatot adtak, hogy
magyarok, és gyermekeiket magyar nyelven kívánják oktatásban részesíteni. 1935-ben
az iskolától Raþiu subrevizor megvonta a nyilvánossági jogot, mert az elrendelt német
nyelvû oktatást nem vezette be, s így magyar elõadási nyelvvel illegálisan mûködik.

Az önkényes németesítés hiábavaló sorozatos megkísérlése után a magyar
nyelvû római katolikus felekezeti iskolát 1938-ban bezárták, s az állami iskolába
írták át a gyermekeket a szülõk ismételt tiltakozása ellenére. E kérdést részletesen
tárgyalja az A alatt csatolt leírás, valamint a másolatban mellékelt újságcikk. 

Azt mondottuk, „erõszakos németesítés”, s ennek igazolására elõadjuk a
következõket: az 1709-es és az 1739-es pestis, valamint a török-tatár dúlás nagy-
fokú munkáshiányt idézett elõ Tasnádon és környékén. Ennek pótlására 1750-57
között id. Vay László és Bánffy Farkas akkori földesurak Schwartzwaldból római
katolikus hitû svábokat telepítettek ide (Bíró Károly, A tasnádi ref. egyház története,
megjelent az erdélyi ev. ref. egyház 1874. évi évkönyvében a 20-23. lapon). Azon-
ban e telepes családok az idõk folyamán teljesen elmagyarosodtak, az õslakók közé
beházasodtak úgy, hogy 3-4 generációra visszamenõen a német nyelvet sem beszé-
lik, s csak magyarul tudtak és tudnak, s esetleg idegen eredetükre csupán a nevük
idegen hangzása enged következtetni. Idegen hangzású nevük ellenére már régóta
magyaroknak vallják magukat, s erélyesen ellenálltak a múltban megkísérelt és
fentebb vázlatosan leírt németesítési törekvéseknek is. Az 1920-as román hivatalos
népszámlálás alkalmával Tasnádon 1135 román, 3344 magyar, 771 zsidó és 13
más, összesen 5263 lakos volt, tehát német vagy sváb egy sem. (Szilágy vármegye
községeinek kalauza, román és magyar nyelven, 1924-bõl) Az 1930-as évi nép-
számláláskor csak három család vallotta magát svábnak, az idõközben közigaz-
gatásilag Tasnádhoz csatolt Újtasnáddal együtt, míg az 1940. évi népszámláláskor
Tasnádon és Újtasnádon összesen kilenc család vallotta magát svábnak, pedig
akkor e nemzetiséghez való tartozás minden vonatkozásban elõnyökkel járt. 

Ezt a tényt igazolja a tasnádi F.N.D. bizottságának 1945. évi okt. 15-én hozott és
ide B/ alatt mellékelt határozata is, mely azonfelül, hogy igazolja az idegen
hangzású nevûek magyar nemzetiségét és magyar anyanyelvét, bizonyítja azt is,
hogy ezek semmiféle német egyesületnek (Volksbund stb.) tagjai nem voltak. A
történelmi tényeken és statisztikai adatokon nyugvó igazság ellenére a járási
statisztikai hivatalnál ma is cca 2000 sváb tartatik nyilván.

Mivel e kérdés folytonos felszínen tartása a lakosság körében állandó nyugta-
lanságot okoz, és mivel az 1940 elõtti idõk névelemzõ fajkutatásának a
demokratikus alapelvekkel ellenkezõ tovább folytatását látja, kérjük az ügy sürgõs
kivizsgálását s az illetékes helyen való közbelépést annak megállapítása végett,

489



hogy ki mikor és milyen célzattal adta ki az újabb statisztikai adatgyûjtésre a ren-
deletet, mert félõs, hogy a kormányunk jóindulatú és egyenjogúságot biztosító ren-
delkezéseinek esetleges vagy célzatos félremagyarázásáról lehet szó. Véleményünk
szerint a vizsgálatnak a lakosságra nézve is megnyugtató lefolytatását csak úgy
tartjuk kielégítõnek, ha az a helyszínen s egy, az M.N.SZ. parlamenti csoportjához
tartozó testvérünk jelenlétében történik meg. Addig is kérjük a sérelmezett ren-
delkezésnek – ha ilyen egyáltalában létezik – azonnali és távirati felfüggesztését és
azonnali vizsgálat elrendelését, annyival is inkább, mert a faji kutatást, a névelem-
zést a 630-1945-ös törvény tiltja, míg a faji hovatartozás és az anyanyelv megvá-
lasztásának jogát és annak bármilyen hatóság részérõl való tiszteletben tartását a
86-1945-ös, valamint a 629-1945-ös számú törvény és a törvények végrehajtásának
tárgyában kiadott 10. számú regulament rendelkezései az állampolgárok kizáróla-
gos jogának nyilvánítják.

E törvényben biztosított jogokkal lakosságunk éppen most él, s a nemzetiségi
nyilatkozatok beadása most van folyamatban, s így valakinek a nemzetiségét
megállapító önkényes eljárás törvényellenes, és demokratikus törvényeink sem-
mibevevését és felesleges nyugtalanságot keltõ tényét jelenti, melynek már csak az
együttélõ népek megbékélése szempontjából is elejét kell vegyük, annyival is
inkább, mert az érintetteknek máris birtokában van a nemzetiség és anyanyelv-
választási nyilatkozat megtételét igazoló „Dovada”, mely szerint magyar nemze-
tiséget és anyanyelvet választottak törvényadta joguknál fogva. Hisszük és remél-
jük, hogy a gyors és erélyes közbelépés pontot tesz a fájó kérdésre, meghozza a
lakosság rég óhajtott nyugalmát.
Tasnád, 1947. évi február hó 20-án

Az M.N.SZ. Végrehajtó Bizottsága nevében: [kiolvashatatlan]

[TRADUCERE]

Memoriu

În data de 17 februarie 1947 ºi în zilele imediat urmãtoare, în plasa Tãºnad
(regiunea Sãlaj) ºi mai ales în comuna Tãºnad, jandarmii ºi-au fãcut apariþia la mai
mulþi locuitori ºi au cerut sã li se comunice datele personale ale capului de familie ºi
a restului membrilor din familie. Acest fapt a cauzat multã neliniºte în rândul locuito-
rilor, deoarece jandarmii s-au dus mai ales la acele familii ale cãror nume sunã strãin
(german) ºi care sunt de religie romano-catolicã. Dat fiind faptul cã locuitorii în cauzã
s-au adresat Uniunii noastre, ca sã le explicãm motivul acestei acþiuni, argumentân-
du-ºi neliniºtea prin faptul cã în urma unei astfel de acþiuni anterioare, în ianuarie
1945, când s-au luat în evidenþã cei cu nume german, peste 400 de persoane au fost
trimise în tabere de muncã în Rusia, dintre care doar 200 s-au întors, în stare de sãnã-
tate proastã. În vederea liniºtirii populaþiei au prezentat cazul în faþa Comitetului de
Bloc, unde plutonierul de jandarmi din plasã a declarat cã recensãmântul se
efectueazã pe baza instrucþiunilor venite de sus, cu scopul de a aduna date statistice,
refuzând sã dea alte lãmuriri. Recensãmântul este în curs ºi în prezent.

În rândul populaþiei, acest recensãmânt a stârnit convingerea cã adunarea
datelor statistice se desfãºoarã ca înainte de deportarea din ianuarie 1945. De
teamã, mai multe familii s-au prezentat la autoritãþi ca sã se converteascã de la reli-
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gia lor iniþialã la greco-catolicism, explicându-ºi decizia prin faptul cã au aflat cã
cei care se convertesc la greco-catolicism nu vor avea de suferit ºi numele lor va fi
ºters de pe listele statistice. Din acelaºi motiv existã o propagandã în direcþia
schimbãrii numelui, spunându-se cã astfel nu vor pãþi nici o neplãcere. Toate aces-
te fapte au transformat teama în panicã, deoarece cei care au fost trecuþi pe liste se
tem cã vor fi duºi în tabere de muncã sau vor fi mutaþi forþat.

Autoritãþile locale nu ºtiu nimic mai detaliat despre acest lucru. Trimisului
nostru, prefectul i-a spus cã nu are cunoºtinþã de un asemenea ordin.

În comuna noastrã ºi în împrejurimi aceastã chestiune este delicatã, deoarece
problema germanilor nu acum se pune prima datã, ci ºi înainte de 1940 
s-a discutat în repetate rânduri, cu scopul de a reduce ponderea minoritãþii
maghiare ºi de a împiedica dezvoltarea culturalã a acesteia. Astfel, deja în 1928 s-a
ordonat ca în ºcolile confesionale romano-catolice sã se predea limba germanã, iar
în 9 noiembrie 1928 a fost trimis subrevizorul ºcolar pe nume Emil Pokola sã se
asigure dacã este necesarã introducerea acesteia, deoarece comunitatea religioasã a
înaintat un memoriu în problema introducerii abuzive a predãrii limbii germane.
Subrevizorul Pokola a constatat cã la Tãºnad nimeni nu vorbeºte germana, deci nu
este recomandatã introducerea studiului în limba germanã.

În 1934 ºi-a fãcut apariþia la ºcoala romano-catolicã subrevizorul Augustin Cres-
pai ºi, analizând numele elevilor, a mutat 83 elevi din cei 182 la ºcoala de stat româ-
neascã, spunând cã aceºtia sunt germani, cu toate cã pãrinþii copiilor au declarat la
înscrierea acestora la ºcoalã cã sunt maghiari ºi cã doresc sã-ºi instruiascã copiii în
limba maghiarã. În 1935, subrevizorul Raþiu a retras autorizaþia de funcþionare de
la ºcoala în cauzã, pentru cã nu s-a introdus instrucþia în limba germanã, spunând
cã prin predarea în limba maghiarã ºcoala funcþioneazã în mod ilegal.

Dupã încercãrile repetate nereuºite de germanizare abuzivã, ºcoala confesiona-
lã romano-catolicã în limba maghiarã a fost închisã în 1938, iar copiii au fost tre-
cuþi la ºcoala de stat, în ciuda protestului pãrinþilor acestora. Aceastã chestiune
este detaliatã în anexa A, precum ºi în articolul de ziar anexat în copie.

Am menþionat mai sus „germanizare forþatã” ºi, pentru a veni în sprijinul aces-
tei afirmaþii, vã prezentãm urmãtoarele:

Ciuma din 1709 ºi 1739, precum ºi nãvãlirea turcilor ºi tãtarilor au cauzat o
lipsã acutã de forþã de muncã în Tãºnad ºi împrejurimi. Ca urmare, între 1750-57,
moºierii László Vay ºi Farkas Bánffy au adus ºvabi de religie romano-catolicã din
Schwarzwald (Károly Bíró, A tasnádi ref. egyház története [Istoria bisericii refor-
mate din Tãºnad], publicatã în anuarul bisericii reformate din Transilvania din
1874, pag. 20-23). Dar aceste familii de coloniºti, cu timpul, s-au contopit cu
bãºtinaºii prin cãsãtorii, astfel încât cu trei-patru generaþii în urmã au încetat sã
vorbeascã limba germanã, cunoscând doar limba maghiarã ºi singurul indiciu al
originii lor strãine este eventual numele. Cu toate cã numele lor sunã strãin, ei de
mult se declarã maghiari ºi s-au împotrivit hotãrât ºi în trecut încercãrilor de ger-
manizare descrise mai sus. Cu ocazia recensãmântului oficial din România, din
anul 1920, la Tãºnad s-a aflat cã locuiesc 1135 români, 3344 maghairi, 771 evrei ºi
13 persoane de altã etnie, în total 5263 locuitori. Deci nici un german sau ºvab
(Szilágy vármegye községeinek kalauza [Ghidul comunelor din comitatul Sãlaj], în
limba românã ºi maghiarã, 1924). La recensãmântul din 1930 doar trei familii s-au
declarat ºvabi în toatã zona, care între timp a anexat ºi Tãºnadul Nou, iar în 1940,
cu ocazia recensãmântului, s-au gãsit nouã familii de ºvabi, deºi atunci aparte-
nenþa la aceastã etnie era avantajoasã din toate punctele de vedere.
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Acest fapt este atestat ºi de hotãrârea comitetului F.N.D. din 15 octombrie 1945
(Anexa B), care pe lângã cã afirmã naþionalitatea maghiarã ºi limba maternã
maghiarã a locuitorilor cu nume strãin, dovedeºte ºi faptul cã aceºtia nu au
aparþinut nici unei organizaþii germane (Volksbund etc). În ciuda datelor statistice
ºi istorice care vin în sprijinul adevãrului, la oficiul de statisticã din plasã ºi în
ziua de azi sunt înregistraþi 2000 ºvabi.

Deoarece menþinerea pe tapet a acestei chestiuni cauzeazã neliniºte permanentã
în rândul populaþiei, amintind de o continuare a analizei numelor, fãcutã pe conside-
rente rasiale înainte de 1940, în contradicþie cu principiile democratice, rugãm inves-
tigarea urgentã a cazului ºi intervenþia pe lângã forurile competente, pentru a se
constata cine, când ºi cu ce scop a ordonat o nouã colectare de date statistice, deoa-
rece este de temut cã buna intenþie a guvernului nostru ºi deciziile menite sã asigure
egalitatea în drepturi a fost interpretatã greºit, voit sau accidental. Pãrerea noastrã este
cã efectuarea investigãrii pe teren ar putea liniºti populaþia doar dacã aceasta ar avea
loc în prezenþa unui frate de-al nostru, membru în grupul parlamentar al U.P.M. Între
timp, cerem suspendarea imediatã, telegrafic, a deciziei respective – în cazul în care
ea existã –, mai ales pentru cã cercetarea rasialã ºi analiza numelui este interzisã prin
legea 630 din 1945, iar dreptul de a-þi alege apartenenþa ºi limba maternã ºi obliga-
tivitatea respectãrii acestui drept de cãtre toate autoritãþile sunt stipulate ca drepturi
exclusive ale cetãþenilor, în conformitate cu legea 86/1945, precum ºi cu legea
629/1945 ºi regulamentul nr. 10 din instrucþiunile de aplicare a acestor legi.

Populaþia va face uz de aceste drepturi, declaraþiile de apartenenþã naþionalã sunt
în curs de înaintare, iar în aceste condiþii demersurile abuzive de constatare a naþio-
nalitãþii unor persoane sunt ilegale ºi reprezintã ignorarea legilor democratice, de-
mersuri menite sã cauzeze neliniºte, care chiar ºi din punctul de vedere al asigurãrii
convieþuirii paºnice trebuie stopate, mai ales pentru cã cei în cauzã sunt deja în po-
sesia dovezilor care atestã alegerea naþionalitãþii ºi limbii materne, conform cãrora
cei în cauzã au ales naþionalitatea maghiarã ºi limba maternã maghiarã, trãind cu
dreptul asigurat de lege. Credem ºi sperãm cã o intervenþie rapidã ºi hotãrâtã va pune
capãt acestei chestiuni dureroase ºi va aduce liniºtea atât de mult doritã de cetãþeni.

Tãºnad, la 20 februarie 1947

În numele Comitetului Executiv al U.P.M. [indescifrabil]

(Arhiva Consiliului Dirigent al Eparhiei Reformate din Ardeal, Cluj, I. 87/1918, f.46-48)

143
Inspectoratul Jandarmi Iaºi Secret
Legiunea Jandarmi Bacãu

NOTÃ INFORMATIVÃ 
Nr. 2006 din 26 martie 1947

Semnalãm dvs. urmãtoarele manifestãri cu aspect ºovin ºi rasial din partea
populaþiei de religie romano-catolicã din com. Cleja, jud. Bacãu:

Un grup de agitatori ºi instigatori, în frunte cu Frâncu Gheorghe, Mihai Vaidoc
ºi Gheorghe Duma, duc o luptã surdã în rândul populaþiei ceangãeºti în scopul de
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a o determina sã accepte aderarea la M.A.D.O.SZ. (Uniunea Popularã Maghiarã).
Instigatorii de mai sus aparþin politic: primul, fost legionar ºef de sector, în prezent
încadrat de formã în Frontul Plugarilor, iar secunzii înainte erau simpatizanþi
cuziºti, iar astãzi sunt încadraþi în P.C.R.

Ideea organizãrii M.A.D.O.SZ.-ului în judeþul Bacãu s-a înregistrat pentru
prima datã în zilele de 17 ºi 18 august 1946, în comunele Faraoani, Cleja, Luizi
Cãlugãra ºi Lespezi, unde emisarii M.A.D.O.SZ.-ului au fost conduºi de ªtefan
Dogaru, membru în P.C.R., venit din Budapesta dupã o absenþã de 4 ani, dar popu-
laþia – la propunerile de atunci – a rãspuns defavorabil organizãrii M.A.D.O.SZ.-
ului, în afarã de câþiva indivizi cu idei ºovine.

Instigaþiile au reînceput însã dupã data de 14 septembrie 1946, de data aceas-
ta conduse de Gheorghe Frâncu, înapoiat din comuna Bãrãbanþ, jud. Alba, unde a
stat de la 23 august 1944 pânã la data de 20 septembrie 1946, îndeplinind funcþia
de cantor bisericesc. Acest Frâncu este bine iniþiat în chestiunea M.A.D.O.SZ.-ului
din Transilvania ºi se crede cã ar fi subvenþionat prin anumite oficine, pe adrese
convenite, deoarece acesta nu munceºte nimic ºi totuºi trãieºte în condiþiuni bune.
Frâncu motiveazã acþiunea de prietenie cu ceilalþi doi instigatori nu pe chestia
M.A.D.O.SZ.-ului, ci prin aceea cã o atitudine de expectativã din partea lui ca fost
legionar i-ar aduce neplãceri.

Pentru a evidenþia acþiunea ºi rolul adevãrat jucat de Frâncu Gheorghe, redãm
mai jos urmãtoarele:

– Recent, Gh. Frâncu a fost la preotul Carol Susan din satul Fundul Rãcãciuni,
jud. Bacãu, cãruia i-a cerut o carte de teologie (Dogmaticã), cu care ocazie a pro-
pus preotului sã susþinã introducerea limbii maghiare în bisericã, dar preotul
arãtându-se defavorabil acestei propuneri, Frâncu s-a arãtat mirat, spunând cã
îºi punea cea mai mare nãdejde în sprijinul sãu. Apoi, în postura cu mâinile
încruciºate pe piept, a rostit cuvintele: „Pentru mântuirea unui suflet sã nu fie
pusã în bisericã limba maghiarã?”. Cele de mai sus relevã suficient adevãrata
acþiune dusã din umbrã de Frâncu Gheorghe.
De asemenea, mai suntem informaþi cã în cel mult trei sãptãmâni, în raza

judeþului, în comunele cu majoritate ceangãi, vor sosi numiþii Ticu ºi Priznea din
Ardeal, pentru a pune bazele organizãrii M.A.D.O.SZ.-ului, primul fiind din
Centrala M.A.D.O.SZ.-ului din Bucureºti.

În ce priveºte sentimentele populaþiei ceangãeºti, par a fi împãrþite, unii sunt
pentru M.A.D.O.SZ., iar alþii – ºi aceºtia reprezintã marea majoritate – sunt pentru
contopirea ceangãilor cu marea majoritate româneascã.

Problema meritã o atenþiune deosebitã având un aspect ºovin ºi rasial.
Informaþiuni sigure ºi verificate în parte. Am luat mãsuri de filajul tuturor celor

semnalaþi ºi a strânge probe concrete contra lor.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Cãpitan Fãºie Nicolae.

Raportat: Inspect. G-ral. al Jand., Inspect. Jandarmi Iaºi, C.C. Militar nr. 5.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 71/1947, f.148-149)
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D.G.P.
31 martie 1947

Primindu-se informaþiuni cã mai mulþi tineri maghiari din Gherla ar pãrãsi oraºul,
trecând clandestin în Ungaria, s-au fãcut cercetãri constatându-se urmãtoarele:

Treceri clandestine s-ar face în apropierea comunei Socaciu-Satu Mare, punct
mai slab pãzit, de unde se strecoarã atât din Ungaria, cât ºi din România multe per-
soane, transportând uneori mari cantitãþi de mãrfuri.

Motivele atribuite plecãrii din Gherla a tinerilor maghiari s-ar datora:
simþãmintelor ºovine ce le pãstreazã aceºtia, mai ales dupã ce au vãzut cã Ardealul
a rãmas definitiv României, propagandei ce se face potrivit cãreia în Ungaria vor
cãpãta de lucru, cât mai ales zvonurilor care circulã în privinþa obligaþiunii statu-
lui român de a trimite braþe de muncã în Uniunea Sovieticã. 

În rândurile maghiarilor se spune cã guvernul maghiar ar fi primit recoman-
daþiuni din partea americanilor sã accepte intrarea în Ungaria a tuturor refu-
giaþilor, deoarece va primi un ajutor pentru întreþinerea acestora.

Neverificatã. Sursã: Insp. de Pol. Cluj (JI. 58608-S)

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 40/1947, f.394)
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Inspectoratul Jandarmi Iaºi Secret
Legiunea Jandarmi Bacãu

NOTÃ INFORMATIVÃ 
Nr. 2071 din 5 aprilie 1947

Urmare la nota informativã nr. 1798 din 21 februarie 1947, prin care am semnalat
plecarea în Ungaria a ºovinistului Totu Gheorghe din comuna Gârleni, judeþul Bacãu.

Informãm cã numitul individ s-a înapoiat din Ungaria la ziua de 20 martie
1947. Sosind în localitate, a început a face propagandã iredentistã maghiarã,
spunând ceangãilor cã în Ungaria este bine de trãit ºi cã fiecare sã-ºi procure acte
pentru a pleca în Ungaria. Numitul individ instigã ceangãii cã pânã la soluþionarea
situaþiei lor, sã nu accepte în bisericã ºi ºcoalã slujbe ºi învãþãmântul în limba
românã, ci numai în limba maghiarã.

A lansat zvonul cã în curând va sosi, venind din Ungaria, la Lespezi, jud. Bacãu,
un ministru plenipotenþiar, pentru a vorbi ceangãilor ºi a se interesa de situaþia lor.

Înainte de a sosi în comunã, individul Gh. Totu a luat mai întâi legãtura cu Gh.
Frâncu din comuna Cleja, fost legionar ºi în prezent conducãtor în umbrã al acþiu-
nii iredentiste.

Dupã venirea lui Gh. Totu în comuna Gârleni, judeþul Bacãu, la biserica
romano-catolicã din Lespezi, mai mulþi ceangãi iredentiºti instigaþi de acest Totu,
cât ºi de preotul Minuþ Ioan, au pãtruns în bisericã, au bãtut ºi alungat de la sluj-
ba religioasã pe dascãlul catolic Pãtraºcu, pe motivul cã acesta nu voieºte sã slu-
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jeascã în limba maghiarã în bisericã. Starea de agitaþie ºi încordarea între ceangãii
iredentiºti ºi cei neiredentiºti maghiari din comuna Gârleni, judeþul Bacãu, creºte
din zi în zi mai mult, datoritã propagandei duse de preotul Minuþ Ioan ºi Gh. Totu.

Începând de la 1 ianuarie 1947, din raza acestui judeþ, ºi în special din comu-
na Sãnduleni ºi Gârleni, au plecat în Ungaria un numãr de 31 ceangãi, în urma
propagandei exercitate de cei de mai sus.

Informaþiuni sigure ºi verificate. Continuãm cu filajul ceangãilor.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Cãpitan Fãºie Nicolae.

Raportat: Inspect. G-l. al Jand., Inspect. Jand. Iaºi, C.C. Militar nr. 5

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 71/1947, f.134)
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68/pol. 1947.
Bukarest, 1947. április 10.

Tárgy: A Bolyai Tudományegyetem orvosi fakultásának problémái

A román kormány által 1945. év folyamán létesített Bolyai Magyar
Tudományegyetem sikeres megalakulását és a kezdeti nehézségeinek leküzdését
nagyrészt annak köszönhette, hogy kb. 36-40 magyar állampolgárságú egyetemi
tanár, tanársegéd és segédszemélyzet maradt Kolozsvárt, biztosítva így a magyar
egyetemi oktatás folytonosságát. A Bolyai-egyetem vezetõségének sikerült a román
kormánynál elérni, hogy a fent említett magyar állampolgárságú tanárok és személy-
zet a román államtól szerzõdéses alkalmazást kaptak. Az utóbbi idõben sajnálatos
módon mind gyakrabban elõfordul, hogy a Bolyai-egyetem magyar állampolgárságú
tanárait kinevezik magyarországi tanszékekre, s ezzel súlyosan veszélyeztetik a
Bolyai Tudományegyetemnek nemcsak a nívóját – melyet természetszerûleg a na-
gyobb tudományos múlttal és összeköttetéssel bíró magyar állampolgárságú tanárok
adtak meg –, hanem mûködését és magyar voltát is, miután a megüresedõ tanári állá-
sokat a még alig kétéves egyetem nem tudja minden esetben rögtön betölteni, és így
vagy az oktatásban komoly fennakadás keletkezik, vagy ami talán még veszedelme-
sebb, magyarul tudó román tanárokkal töltik be az üres állásokat.

Különösen súlyos csapást jelentene a marosvásárhelyi orvosi fakultás részére,
ha a magyar állampolgárságú Klimkó sebészprofesszort a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem sebészi tanszékére neveznék ki. Értesülésem szerint az egyetem
már meghívta, csak a kinevezés nem történt még meg. Klimkó professzor távozása
két szempontból volna hátrányos a Bolyai Tudományegyetemre. Az orvosi fakultás
hírnevét a laikusok elõtt ugyanis leginkább a sebészprofesszor teremti meg, így a
marosvásárhelyi Bolyai-egyetem marosvásárhelyi orvosi fakultása is jó hírét
nagyrészt az egészen kiváló képességû Klimkó sebészprofesszornak köszönheti.
Gyakran az Ókirályság területérõl jönnek román betegek Marosvásárhelyre, hogy
magukat Klimkóval operáltassák. Másodszor az egyetem, nem tudván helyét hirte-
len megfelelõ magyar orvossal betölteni, egész konkrét formában szóba került már
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egy román tanár kinevezése a sebészeti tanszékre. Az egyetem illetékes köreinek
véleménye szerint Klimkó hirtelen távozása esetén a fenti megoldás elõl nem
tudnánk sikeresen elzárkózni. Román tanár kinevezése pedig precedenst teremthet
úgy, hogy a jövõben megürülõ helyekre is a románok pályáznának, ami az egyetem
eddigi magyar jellegét lényegesen megváltoztathatná.

Ezért tisztelettel kérem a Miniszter Urat, szíveskedjék az illetékes hatóság
figyelmét a fenti szempontokra felhívni és esetleg egy olyan megoldást javasolni, hogy
ha már a Bolyai-egyetemrõl neveznek ki tanárokat a magyarországi tanszékekre, akkor
kössék ki, hogy az illetõ professzor csak akkor foglalhatja el tanszékét, ha a Bolyai-
egyetem idõközben megfelelõ tanárral tudta tanszékét betölteni. Így elérhetõ lenne,
hogy magyar állampolgárságú tanár magyarországi tanszéke biztosítva legyen, és az
összmagyarság szempontjából oly különös fontossággal bíró Bolyai-egyetem is meg-
tarthatná még egy-két évig nélkülözhetetlen tanárait. Meg kell jegyeznem, hogy ezt a
megoldást a legtöbb magyar állampolgárságú tanár is megnyugvással elfogadná, akik
természetesen attól tartanak, hogy ha nem fogadják vagy nem foglalják el a ma-
gyarországi tanszéket, pár év múlva mint magyar állampolgár Romániából esetleg
távozni kényszerülve nem fogják tudni hol folytatni tudományos mûködésüket.

Ilyen vagy ehhez hasonló megoldást kellene sürgõsen Klimkó professzor
esetében is találni.

A Magyar Politikai Misszió vezetõjének távollétében: követségi titkár.

Gyöngyösi János Úrnak, magyar külügyminiszter, Budapest.

[TRADUCERE]

68/pol. 1947
Bucureºti, 10 aprilie 1947

Subiect: Problema Facultãþii de Medicinã a Universitãþii „Bolyai” 

Universitatea Maghiarã „Bolyai”, înfiinþatã cu succes în 1945 de statul român,
datoreazã în mare parte învingerea dificultãþilor de la început celor aproximativ
36-40 profesori, asistenþi universitari ºi personal auxiliar, care au rãmas la Cluj,
asigurând continuitatea învãþãmântului superior în limba maghiarã. Conducerea
universitãþii „Bolyai” a obþinut din partea statului român angajãri cu contracte de
muncã pentru aceºti profesori ºi asistenþi, cetãþeni maghiari. Din pãcate, tot mai
des se întâmplã ca aceºti profesori cu cetãþenie maghiarã sã fie numiþi în diferite
unitãþi de învãþãmânt superior din Ungaria, punând în pericol nu numai nivelul
universitãþii „Bolyai” – desigur dat de profesorii cu cetãþenie maghiarã, cu o cari-
erã ºtiinþificã impresionantã –, ci ºi existenþa, respectiv calitatea de universitate
maghiarã, pentru cã universitatea, abia de doi ani existentã, nu are posibilitatea de
a umple posturile vacante. Astfel, se produc fie serioase discontinuitãþi în predare,
fie, lucru ºi mai periculos, posturile vacante sunt ocupate de cãtre profesori
români vorbitori ai limbii maghiare. 

Facultatea de Medicinã din Târgu Mureº ar suferi o grea pierdere dacã profe-
sorul ºi chirurgul [Dezsõ] Klimkó ar fi numit profesor la Universitatea „Péter
Pázmány” din Budapesta. Din câte ºtiu eu, universitatea ºi-a trimis deja invitaþia,
doar numirea nu a avut loc încã. Plecarea profesorului Klimkó ar însemna o dublã
pierdere pentru Universitatea „Bolyai”. Prestigiul facultãþii de medicinã în rândul
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laicilor se datoreazã în mare parte profesorului chirurg, astfel profesorul Klimkó,
pentru calitãþile sale excepþionale, este cel cãruia i se datoreazã renumele facultãþii
de medicinã din Târgu Mureº a Universitãþii „Bolyai”. De multe ori, pacienþi
români din Vechiul Regat vin la Târgu Mureº pentru operaþie la chirurgul Klimkó.
În al doilea rând, din cauza incapacitãþii universitãþii de a umple postul liber cu
un medic corespunzãtor, s-a vorbit deja în mod concret de numirea unui profesor
român la catedra de chirurgie. Dupã pãrerea unor cercuri competente ale univer-
sitãþii, în cazul plecãrii bruºte a chirurgului Klimkó, universitatea nu va putea gãsi
o alternativã la soluþia mai sus menþionatã. Numirea unui profesor român ar putea
crea însã un precedent, în sensul cã ºi în viitor, pentru posturile vacante, ar con-
cura tot profesori români, schimbându-se astfel caracterul maghiar al instituþiei. 

Din aceastã cauzã, vã rog respectuos, domnule ministru, sã binevoiþi a atrage
atenþia autoritãþilor competente asupra considerentelor de mai sus ºi eventual a
propune drept soluþie ca în cazul în care un profesor de la Universitatea „Bolyai”
este numit la o catedrã în Ungaria, sã fie stabilit cã el îºi poate ocupa postul numai
dacã între timp la catedra de la Universitatea „Bolyai” s-a gãsit un succesor potrivit.
Astfel, ar fi posibilã atât asigurarea unui post în Ungaria pentru profesorii cu cetãþe-
nie maghiarã, cât ºi pãstrarea lor în cadrul universitãþii „Bolyai”, atât de importan-
tã din punctul de vedere al ungurimii, pentru încã unul-doi ani. Aº dori sã
menþionez faptul cã aceastã soluþie ar fi primitã fãrã reþineri ºi de profesorii în
cauzã, care desigur se tem cã dacã nu ocupã aceste catedre în Ungaria acum, peste
câþiva ani, fiind nevoiþi sã plece din România ca cetãþeni maghiari, nu îºi vor putea
continua cariera academicã din lipsã de catedre.

O astfel de soluþie sau asemãnãtoare ar trebui gãsitã urgent ºi în cazul profe-
sorului Klimkó.

În absenþa conducerii Misiunii Politice Ungare: secretarul Ambasadei.

Domnului János Gyöngyösi, Ministrul de Externe ungar, Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
1738-1947, f.587-588)

147
Copie. Traducere din limba ungureascã
Expeditor: Kovács Mária, str. Pata, Cluj, Secþia Culturalã a „Dermatei”
Primitor: Tov. Csatár Imre, redacþia ziarului din Gyõr, Ungaria

Dragã Tovarãºe Csatár,

Desigur, te va surprinde cã oare de la cine ai ºi primit scrisoare din România, dar
îþi reamintesc dinainte, sã nu trebuiascã a te gândi, dacã îþi mai aminteºti de mine, de
Kovács Mária, de la textilele din Gyõr.

Tov. Csatár, oarecum mi-am þinut de datorie sã-þi scriu, cât de mult s-a ridicat
nivelul ziarului vostru, cãci sora mea obiºnuieºte sã mi-l trimitã ºi astfel sunt în stare
sã-l apreciez. Nici nu se poate asemãna cum a fost în trecut faþã de cum este acum.
Se vede cã este condus de comuniºti conºtienþi, ceea ce e de mare ajutor pentru
corectarea opiniei publice.
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Deduc din ziar cã în Partidul Comunist din Gyõr s-a întâmplat o mare evoluþie, la
ceea ce mã bucur foarte mult. Mai citesc din ziar ºi aceea cã ºi o anumitã persoanã
este acolo plasatã la locul cuvenit, ce ar fi fost actual ºi când eram eu acolo, dar ce
întârzie se vede, cã nu rãmâne. ªtii tov. Csatár, de când am venit acasã ºi privind
lucrurile din punct de vedere al comoditãþii, abstrãgând de la faptul inflaþiei, e mult
mai comod acasã ºi totuºi atât de fericitã iau gazetele din Ungaria acum, nu cumva sã
mã înþelegi greºit, cã doar ºovinismul m-ar conduce la aceasta, nu, dar ziarul din
Gyõr, aºa mi-e crescut de inimã. ªi mã gândesc la tovarãºii mei, la acele lupte grele pe
care a trebuit sã le ducem, care unesc pe om ºi leagã mai mult sentimentele. Dar ºtii
tov. Csatár, cum în de cu totul altã luminã privesc eu lucrurile acum, eu care am tre-
cut peste acele teribile lucruri, pe care noi abia acum începem a le încerca. Aºadar, te
intereseazã ca sã fac cunoscut lucrurile cum stãm, aici la noi sunt încã departe acele
lucruri peste care noi acum un an am trecut, câºtigul de o sãptãmânã abia e de ajuns
pentru un kg. de unturã, numai chestiunea pâinii e aici foarte grea, deoarece
aprovizionarea publicã nu asigurã nimic pe seama acelora care nu lucreazã în uzine.

De altfel, eu lucrez în „Dermata”, cãci venind acasã am fost primitã la locul meu
vechi, cu toate drepturile din trecut, astfel eu am umblat bine, cãci dupã o jumãtate
de an am primit stofã de hainã de activitate, foarte ieftinã, ºi la un an primim douã
perechi de ghete aproape gratuit ºi douã jumãtãþi de pingele ºi resturi de talpã bune
ºi pentru pingelit. ªi acestea le primeºte ºi mama mea ºi în afarã de aceasta primim
câte 30 deca pâine pentru tot a doua zi ºi tot atâta mãlai în zilele fãrã pâine; pânã
acum un lucrãtor a primit 50 decagrame carne de persoanã sãptãmânal, o datã carne
de porc ºi o datã de vitã. Uzinele „Dermata” lucreazã cu mare putere, are o mare
ascendenþã în economia þãrii pentru cã are 4300 lucrãtori ºi aprovizioneazã 11.000 de
membri de familie ai lucrãtorilor. Are leagãn, azil de zi pus în mâinile cele mai ordo-
nate, are popotã, unde acum se fierbe nu tocmai bine, deoarece nu are din ce, dar în
popota „Dermata” mâncã gratuit 100 studenþi unguri ºi români amestecaþi, cu care
dovedim cã muncitorii sprijinesc studenþii în învãþãturã ºi în schimb aºteaptã sã-ºi
punã ºtiinþa în serviciul democraþiei.

Are secþie socialã, secþie sportivã, secþie culturalã cu diferite ramuri de activitate,
cerc cultural, care are de scop sondarea talentelor ºi promovarea lor, are un mare cor,
orchestrã de camerã, fanfarã ºi instruiesc pe lucrãtorii capabili la orice instrument, are
grupare de dans româneascã ºi ungureascã, care au costumele naþionale proprii,
numai atât e deosebirea, cã tricolorul roº-alb-verde nu este admis, adicã nu este liber,
pentru cã ar da ocaziune reacþiei române sã atace democraþia; are grupare teatralã sta-
bilã ºi o grupã de belle arte care acum va avea o expoziþie a fabricii; aceasta o facem
pentru a se vedea de cãtre artiºti calificaþi, care sunt proprii, pentru a fi instruiþi ºi
dupã ei, e un rezultat surprinzãtor de bun, la ce mã bucur foarte mult deoarece ºi eu
sunt niþel interesatã, deoarece s-a fãcut la iniþiativa mea. 

Ei, acum revin la ceea ce noi mai avem. Avem un ziar de perete destul de ordonat,
la care eu sunt responsabilã, aici lucrez la secþia culturalã. De când am venit acasã am
fãcut foarte multe ziare de perete frumoase, dar acesta l-am adus de la voi, deoarece
aici le fãceau foarte primitiv, nu au avut decoraþiile pe care acum le are. Are o redacþie
de 10 membri, care þine ºedinþe sãptãmânal, în care citeºte articolele ºi le corecteazã
între ei; dacã are greºeli mari, ce nu e de publicat ori se restituie, ori în ºtirile
redacþionale o scriem, ori le arãt care sunt greºelile. Ca sã consolidãm, din timp în
timp convoc corespondenþii activi, care îºi spun pãrerea despre decoruri ºi nivelul
gazetei. ªi primindu-le propunerile lucrãm mai departe, aºa încet se clãdeºte ceata
corespondenþilor prin aceasta. Din timp în timp vine câte un ziarist ºi teoretic ne aratã
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cum trebuie sã reliefãm chestiunile politice ºi economice. Centrul partidului de aici,
nu demult a þinut un curs de trei zile, care este scopul ziarului de perete, cum trebuie
sã meargã un ziar de perete automat, care este ziarul de perete rãu, care sunt articolele
ce clãdesc ºi care sunt acele care distrug. Ne-au dus prin sectoare ºi ne-au arãtat
ziarele de perete. 

ªi eu obiºnuiesc sã merg prin alte uzine ºi, zãu, nici unul nu e aºa ca al nostru, nu
pentru aceea o spun pentru cã e opera mea, ci pentru cã dau ºi sprijinul material. 22
de exemplare funcþioneazã pe teritoriul uzinelor ºi acum îþi închipui cã în mare parte
eu le fac pentru cã eu sunt independentizatã. Dar ºtii, tovarãºe Csatár, nu pot sã fiu
suficient de recunoscãtoare partidului din Györ, cã ºi pe mine m-a trimis la ºcoala de
cadre, cãci numai acum încep mai intens, prin învãþãturã, sã înþeleg ºi sã gândesc. În
timpul liber învãþ dacã pot ºi nu demult am fost la o ºcoalã de cadre ºi am fost clasatã
între elevii cei buni ºi acum, dupã lucru, frecventez o ºcoalã de cadre sindicale.

De altfel, ce priveºte limba de naþionalitate, totul este publicat în limba ungarã ºi
românã, deoarece „Dermata” – în marea ei majoritate – este ungureascã. Frontul Unic
Muncitoresc abia acum începe a se contura, dar pânã acum, zãu, am stat pe un picior
foarte slab. Dar aici, noi comuniºtii, suntem în majoritate uriaºã, acum ne pregãtim
pentru 1 Mai, defilarea va fi foarte simplã, dar cu atât mai activã va fi producþia, care
toate pentru aceea sunt fãcute, ca sã putem trece peste greutãþile economice. ªi sindi-
catele au invitat muncitorimea Clujului la emulaþie de producþie ºi culturalã de douã
luni. Pentru care motiv noi lucrãm foarte. 

Dragã tovarãºe Csatár, dacã ai putea din aceste chestiuni sã utilizezi ceva, aº fi
foarte bucuroasã, în afarã de aceasta avem în uzinã o admirabilã brigadã de cutreierat
satele cu camioanele uzinei, muncitorii se deplaseazã ºi primesc leafa ºi dacã maºinile
uzinei sunt ocupate, se folosesc de maºinile armatei sau alte uzine, se ajutã reciproc.

Dragã tovarãºe Csatár, comunicã conducerii partidului ºi celorlalþi tovarãºi de
acolo adevãrata mea dragoste bolºevicã ºi dacã mergi în uzinele textile din Gyõr, ca sã
þii ziua partidului, predã salutãrile mele ºi la revedere peste douã luni.

ªi acum, încheindu-mi rândurile, nu te uita la scris, cãci numai acum mã exersez
la maºinã. Cu dragoste ºi saluturi bolºevice din România Democratã.

Kovács Mária Cluj, la 23.IV.1947

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 12/1946-1947,
f.70-71)

148
Inspectoratul Jandarmi Iaºi Secret
Legiunea Jandarmi Bacãu

NOTÃ INFORMATIVÃ 
Nr. 105 din 24 aprilie 1947

Informãm urmãtoarele: În urma acþiunii protopopiatului catolic din Bacãu,
preotul Minuþ Ianoº din comuna Gârleni, parohia romano-catolicã Lespezi, a cãrui
acþiune a fost semnalatã de noi prin notele informative nr. 1571 din 16 ianuarie, nr.
1789 din 21 februarie ºi nr. 2071 din 5 aprilie 1947, a fost suspendat din funcþiune.
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Suspendarea nu s-a efectuat, întrucât – dupã cum suntem informaþi – în urma
intervenþiilor M.A.D.O.SZ.-ului, a fost menþinut mai departe în serviciu. 

În urma acestui fapt, a venit în Bacãu un reprezentant al M.A.D.O.SZ.-ului,
care împreunã cu dl. prefect al judeþului au mers în comuna Gârleni (Lespezi), la
preotul Minuþ Ianoº, iar dupã aceea la Protopopiatul romano-catolic, pentru a
vorbi cu protopopul catolic Tãlmãcel. Acesta nefiind gãsit, s-a vorbit cu preotul
Dumãu de la Protopopiat, pe care l-a întrebat de ce se opun introducerii limbii
maghiare în bisericã la populaþia ceangãiascã. Preotul Dumãu a rãspuns cã pentru
introducerea limbii maghiare în Bisericã este necesar mai întâi a se înfiinþa ºcoli
de limbã ungureascã, cã nu este normal ca la ºcoalã populaþia sã înveþe româneºte,
iar la bisericã slujbele sã se facã în ungureºte. Tineretul a învãþat româneºte bine
ºi în prezent copiii învaþã tot româneºte.

Semnalãm aceastã acþiune ce se duce pentru introducerea limbii maghiare în
bisericã în mijlocul populaþiei ceangãieºti, întrucât reuºita acestei acþiuni într-o
comunã ar atrage dupã sine introducerea limbii maghiare în toate comunele
ceangãieºti din acest judeþ ºi din Moldova, motiv dupã aceea de expansiune teri-
torialã în Ardeal, prin schimbul de populaþie ceangãiascã din Moldova în Ardeal
ºi a populaþiei româneºti din Ardeal în Moldova în locul celei ceangãieºti.

De asemenea, ar atrage dupã sine ºi considerarea populaþiei ceangãeºti ca po-
pulaþie minoritarã.

Informaþiune sigurã ºi verificatã, iar ultimele douã aliniate sunt pãrerea mea
personalã.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Cãpitan Fãºie Nicolae.

Raportat: Inspect. Gl. al Jand., Inspect. Jand. Iaºi, C.C. Milit. nr. 5 Bacãu.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 71/1947, f.136)
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Inspectoratul Jandarmi Iaºi Secret
Legiunea Jandarmi Bacãu

NOTÃ INFORMATIVÃ 
Nr. 180 din 26 aprilie 1947

Informãm urmãtoarele:
În legãturã cu acþiunea de introducere a limbii maghiare în localitãþile popu-

late de ceangãii din Moldova, organizaþia M.A.D.O.SZ., în ultimul timp, a început
sã rãspândeascã în comunele locuite de ceangãi broºuri scrise în limba maghiarã,
prin care se susþine introducerea limbii maghiare chiar ºi în instituþiile de stat.

Astfel, numitul ªtefan Dogaru din comuna Ferdinand, jud. Bacãu, membru
P.C.R. ºi activist notoriu pentru M.A.D.O.SZ., a rãspândit prin satele locuite de
ceangãi broºura scrisã în limba maghiarã, intitulatã Nemzeti kívánságok, tradus în
româneºte „Optaþiuni (dorinþe) naþionale”, din care s-au extras în româneºte pasaje-
le tendenþioase, ce se anexeazã la prezenta notã. Se anexeazã ºi broºura în original.
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Informaþiuni sigure ºi verificate. Am luat mãsuri de supraveghere a eventu-
alilor iredentiºti maghiari.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Cãpitan Fãºie Nicolae.

Raportat: Inspect. Gl. al Jand., Inspect. Jand. Iaºi, C.C.M. nr. 5 Bacãu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 71/1947, f.60)
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Inspectoratul Jandarmi Iaºi Secret
Legiunea Jandarmi Bacãu

NOTÃ INFORMATIVÃ 
Nr. 183 din 26 aprilie 1947

Informãm urmãtoarele:
În comuna Gârleni, satul Lespezi, judeþul Bacãu, populaþia ceangãiascã s-a

împãrþit în douã tabere, astfel cã unii vor introducerea limbii maghiare – fãrã însã
a li se ºtirbi calitatea de români –, iar unii vor sã nu se introducã limba maghiarã
sub nici o formã ºi luptã pentru desfiinþarea ei.

În aceastã situaþie, aceste douã grupuri sunt în permanentã ceartã ºi se întrevãd
pentru viitor incidente sângeroase. În ultimul timp, aceste douã grupuri, fiecare
din ele, au adresat Ministerului Cultelor câte o cerere (memoriu), arãtând fiecare
dorinþele lor, dupã care se anexeazã copie[1].

Informaþiuni sigure ºi verificate. Continuãm cu supravegherea.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Cãpitan Fãºie Nicolae.

Raportat: Inspect. G-ral. al Jand., Inspect. Jandarmi Iaºi, C.C. Militar Nr. 5 Bacãu 

[ANEXA 1]

Copie dupã cererea (memoriu) adresatã Ministerului Cultelor de cãtre grupul
de ceangãi din comuna Gârleni, satul Lespezi, judeþul Bacãu, care susþin intro-
ducerea limbii maghiare în bisericã.

Domnule Ministru,
Mai mulþi locuitori din comunele judeþului Bacãu vã facem pe aceastã cale

lãmurire în ce priveºte folosirea limbii maghiare în bisericã, ºi anume:
Toþi locuitorii acestor comune, numiþi „ceangãi”, de naþionalitate românã, reli-

gie romano-catolicã, ºi dupã recentele dovezi prin analiza sângelui cu reacþie „Iso-
chemaglutinare” suntem de originã etnicã românã. Totuºi nu înþelegem cauzele ºi
împrejurãrile cum s-a perpetuat limba maghiarã în familie, devenind limbã mater-
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nã. Posedãm toate notele esenþiale naþionalitãþii române, dintre care cel mai car-
acteristic ºi fundamental portul. Aspiraþiunile noastre au fost totdeauna româneºti,
sunt ºi astãzi ºi vor fi ºi în viitor.

În decursul veacurilor am avut ºcoli româneºti. Numai în bisericã se folosea
jargonul ceangãiesc, derivat din limba ungureascã. De la 1939 încoace s-a exclus
definitiv din bisericã limba poporului ceangãu. Nu ne-am opus de dragul limbii
þãrii, dar femeile au suferit foarte mult.

Astãzi, înþelegând cã suntem sub regimul democratic, ar fi cu cale sã se
foloseascã în serviciile bisericii, pe lângã limba þãrii, ºi limba poporului ceangãu,
aceasta pe seama femeilor. Superiorii bisericii însã nu vor sã permitã aceasta, de
teama unui compromis, pe lângã aceasta unii preoþi merg prea departe cu stãvilirea
reintroducerii limbii maghiare în bisericã, degenerând în ºovinism ºi cu aþâþarea
urii de rasã. Astfel, preotul Francisc Hoidon, din comuna Cleja, îndrãzneºte sã
demonstreze poporului în predicile din altar cã dacã poporul opteazã pentru limba
maghiarã, în viitor ºi chiar dupã cãderea guvernului va suferi sancþiuni grele.

Din primul loc vrem sã se þinã seama cã folosirea acestei limbi nu o cerem ca
un drept în baza statutului naþionalitãþilor, deoarece ne considerãm români. Cerem
numai ca un privilegiu folosirea acestei limbi, aºa cum s-a folosit în decursul
veacurilor, pânã la dictatura din 1939, astfel ca întreg poporul sã fie satisfãcut.

Deci vã rugãm stãruitor, domnule ministru, ca sub conducerea de astãzi sã se
pronunþe asupra acestei chestiuni, atât de complicatã (fiind români ºi limba în
familie ungarã), dar pronunþarea sã se facã prin anumitã legiferare, ca sã nu se ºtir-
beascã naþionalitatea românã a masei catolice care o formeazã ceangãii, prin privi-
legiul ce s-ar acorda cu folosirea limbii ungare în bisericã. Cãci nu mai putem
suporta atacurile ce ni se dreseazã de cãtre toþi intelectualii, ºefi de instituþii publi-
ce, prin calificativul de „boanghinã” ºi altele.

Sã se aibã în vedere cã nu tindem deloc la maghiarizarea acestei mase ºi nu
pretindem decât numai cele inerente unui regim democratic, pentru satisfacþia
generalã a poporului ceangãu.

În speranþa cã justa noastrã cerere va fi soluþionatã în mod favorabil de dvs., în
care avem toatã încrederea ca fiind reprezentantul ideii democratice aplicatã în
þara noastrã, vã rugãm a primi expresiunea profundului nostru respect.

Urmeazã semnãturile

[ANEXA 2]

Copie dupã cererea (memoriu) adresatã Ministerului Cultelor ºi Artelor de
cãtre grupul de ceangãi din satul Lespezi, judeþul Bacãu, care susþine neintroduce-
rea limbii maghiare în bisericã.

Domnule Ministru,
Subsemnaþii, locuitori din comunele ºi satele judeþului Bacãu, de religie

romano-catolicã, þinem sã facem precizare asupra opþiunii noastre în ce priveºte
reintroducerea limbii maghiare în bisericã.

De când ne-am cunoscut pe aceste meleaguri, ºi istoria aratã, am fost socotiþi
de români ºi trataþi ca atare. Portul, obiceiurile, datinile strãmoºeºti la nunþi,
înmormântãri etc, sunt româneºti. Aspiraþiunele noastre au fost totdeauna româ-
neºti. Nu putem þine seama de limba vorbitã în familie – jargonul ceangãiesc –,
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derivat din limba maghiarã ºi care nici o clipã n-a putut altera simþãmântul nostru
naþional românesc. ªtiut este cã limba nu poate fi criteriu pentru stabilirea unei
naþionalitãþi. Astfel, în Ardeal, sunt sate ortodoxe care vorbesc numai limba
maghiarã, totuºi nu înceteazã de a simþi ºi de a fi români. 

La fel, nu discutãm de religia noastrã, cãci nici confesiunea nu determinã
naþionalitatea ºi nici nu o condiþioneazã; astfel, un catolic poate fi: român, italian,
belgian, francez, ungur, german etc, precum ºi un ortodox poate fi român, bulgar,
rus etc, aºa cã noi ne considerãm români de naþionalitate ºi originã etnicã, însã de
religie romano-catolicã. 

S-a dovedit în decursul veacurilor cã ceangãii s-au distins în rãzboaie contra
Ungariei. 

În baza principiilor democratice nu putem cere decât libertate deplinã pentru
intensificarea limbii româneºti, chiar ºi în materie de religie. Prin întâietatea ce s-ar da
limbii maghiare, pe motiv cã e limba noastrã de familie, s-ar face mare greºealã ºi
aceasta pentru simplul fapt cã limba maghiarã e departe de jargonul nostru, atât lite-
rar, cât ºi ca dialect. Iar ca sã se introducã cãrþi ungureºti, putem spune cã ni s-ar
impune o nouã limbã, ceea ce nu a fost niciodatã. Orice tentativã de acest fel o soco-
tim cã ar fi un început de deznaþionalizare. ªcolile noastre au fost totdeauna româneºti.

Sã nu se înþeleagã cã o facem aceasta din urã de rasã, ci nu putem admite ca
tocmai acum, când acest jargon se stinge, sã-i dãm loc la viaþã, mai ales cã nu ne
aparþine nouã, ci e moºtenit în împrejurãri ce istoria confirmã pe deplin.

Cu deosebitã stimã.

Urmeazã semnãturile

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 71/1947, f.113-115)

[1] În legãturã cu divizarea locuitorilor din Lespezi în douã tabere vezi ºi raportul consilieru-
lui Ambasadei Ungariei la Bucureºti, din care rezultã cã 320 persoane au fost pentru introduce-
rea limbii maghiare în Bisericã ºi doar 92 împotrivã; totodatã este evidenþiatã aversiunea
Episcopiei Catolice din Iaºi faþã de utilizarea acestei limbi, ataºând în anexã scrisoarea origi-
nalã a episcopului, adresatã preotului din Lespezi, prin care se indicã utilizarea în cadrul ser-
viciului religios a limbilor latinã ºi românã (Magyar Országos Levéltár, KÜM, XIX-J-1-j-Rom-
16/6-sz. n.-1945-1948. II, f. 499-500).
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Rezidenþa Cluj.
Nota nr. 1628 din 20 mai 1947

Cãtre Biroul Rezidenþelor

Conducãtorii reacþiunii maghiare din Ardeal, episcop rom. cat. Márton
Áron, profesor universitar Venczel Iosif, Cluj, ºi av. Pásztay Géza au reuºit sã
recruteze pentru acþiunea lor dãunãtoare intereselor Sig[uranþei] G[ene]r[ale] a
Statului, pe urmãtorii indivizi: Czikó[1] ºi Czeller[2] din Poliþia Oradea; insp.
de poliþie Patriciu Mihail din Cluj; insp. de poliþie Palansck ºi ªtrul din Tg.
Mureº. ªtrul este cãsãtorit cu o spioanã maghiarã[3].
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Rolul poliþiei în aceastã acþiune.
La Oradea, insp. Csikó ºi ºeful Siguranþei Czeller favorizeazã trecerea peste

frontierã a spionilor unguri ºi a celor urmãriþi.
Luptã contra elementului românesc de a nu intra în poliþie, pentru ca aceºti

democraþi maghiari sã lucreze nestingheriþi cu spionajul maghiar ºi reacþiunea
maghiarã pentru autonomia Ardealului. Sunt cazuri când poliþiºtii români trimiºi
de Dir. G-ralã a Poliþiei la Oradea nu au fost primiþi, cu toate cã elementele române
erau vechi democraþi ºi oameni ai P.C.R.-ului. Czeller împuºcã cu mâna proprie un
þãran român, însã la procesul de la Curtea Marþialã Cluj este menþinut în serviciu.

La Tg. Mureº, un elev plutonier este împuºcat mortal de poliþia poporului –
cazul ajunge la cabinetul de instrucþie în mâna unui judecãtor ungur, acesta tergi-
verseazã luni de zile, refuzând sã dea orice explicaþie autoritãþilor militare ºi chiar
Ministerului de Interne, cerutã prin organele de poliþie. Insp. G-ral de Poliþie
Patriciu din Cluj, care avea atribuþii de control în Ardealul de Nord, nu se sesizeazã
de acest caz nici pânã azi, ceea ce denotã legãturile lui cu reacþiunea maghiarã.

Tot la Tg. Mureº, un locotenent român, cu ocazia unei înmormântãri a unui
muncitor comunist, sub pretext cã a încercat sã tulbure înmormântarea, este luat pe
sus de poliþiºti ºi dus la poliþie, deoarece ungurii horthyºti au încercat sã-l linºeze,
scuipându-l în faþã. Ofiþerul a fost forþat sã aparã în balconul poliþiei ºi sã-ºi cearã
scuze publicului maghiar care striga ºi cerea îndepãrtarea din armatã a locotenen-
tului, deºi nu a fost vinovat, deoarece ofiþerul mergea la garã în interes de serviciu
pentru armata sovieticã.

Astfel, situaþia continuã ºi în prezent la Tg. Mureº. Români democraþi ºi pro-
gresiºti din þinutul Mureºului ºi a întregii secuimi – dupã instalarea autoritãþilor
româneºti –, din cauza acestei lipse de mãsuri ce trebuiesc luate împotriva celor
menþionaþi mai sus, pentru acþiunea lor ºovinã ºi contrarã intereselor statului
român, ºi-au pierdut încrederea în partidele democratice ºi progresiste în care au
luptat ºi au crezut pentru o dreptate mai bunã. Aceºti români democraþi au trecut
de partea reacþiunii, crezând cã poate aici îºi vor gãsi o alinare durerilor.

La Oradea, Cluj, Tg. Mureº, Alba Iulia, Sighet, Turda ºi Zalãu poliþiºtii nu
aresteazã decât români, care peste noapte devin fasciºti ºi târâþi la instanþã, Curtea
Marþialã, în timp ce ungurii se bucurã de un regim special din cauzã cã în fruntea
autoritãþilor poliþieneºti patroneazã elemente U.P.M.-iste, cum era un Czeller la
Oradea ºi cu Csikó, Patriciu, Timofi, Nagy Sándor la Cluj, un Palasck, un Csikó ºi
Strul la Tg. Mureº.

Toate aceste fapte evidente se întâmplau sub ochii insp. de poliþie Patriciu
Mihail, care nu lua nici o mãsurã, adicã propriu-zis ia mãsuri pentru îndepãrtarea
românilor din poliþie ºi în timp de 6 luni activitatea sa dã roade întrucât peste 20
de români poliþiºti de carierã ºi noi numiþi sunt daþi afarã din serviciu fãrã motive.

Dr. László a fost ªeful Siguranþei la Cluj în anul 1946, în prezent consilier în
Ministerul Justiþiei, a fost dovedit cã a þinut legãturi strânse cu spionajul din
Budapesta ºi ordinele ce priveau Siguranþa Statului erau date de el în original
U.P.M.-ului din Cluj.

Comunicat: dl. Deciu. 

(Arhiva S.R.I., fond D., dos. 2327, f.27-28)
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[1] Asupra lui Lõrinc Czikó, inspector de poliþie ºi activist în U.P.M. din Oradea, vezi ºi nota
informativã a Marelui Stat Major, secþia II, din 6 iulie 1945, în ceea ce priveºte maniera în care
a procedat acesta pentru încadrarea personalului poliþiei din Sighetul Marmaþiei: Cartea Albã
a Securitãþii, 23 august 1944-30 august 1948, I, coord. Mihai Pelin, Bucureºti, Serviciul Român
de Informaþii, 1997, p.215.
[2] Chestorul Lajos Czeller (1924-1953) era ºeful Siguranþei din Oradea, apreciat de superiorii
de la Bucureºti pentru acþiunile sale, cum ar fi arestarea preoþilor greco-catolici din jud. Bihor,
în a doua jumãtate a anului 1947.
[3] Mór (Mauriciu) ªtrul, absolvent al facultãþii de drept, era ºeful Serviciului de Siguranþã din
Tg. Mureº. Într-o caracterizare a secþiei de cadre P.C.R., din 15 aprilie 1948, era apreciat ca:
„devotat partidului, hotãrât, bun organizator, cinstit, bine pregãtit profesional, disciplinat,
ataºat instituþiei, bun conducãtor, sârguincios, se bucurã de încrederea ºi dragostea subal-
ternilor” (cf. Cartea Albã a Securitãþii, 23 august 1944-30 august 1948, I, p.447). 
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Raport despre activitatea lui Robert Major 
corespondentul ziarului „Kis Újság”[1] (al Partidului Micilor Agrarieni) 
cu ocazia vizitei la Bucureºti în cursul lunii mai 1947

Robert Major, corespondentul ziarului „Kis Újság”, a venit cu paºaport de
serviciu cu ocazia tratativelor în legãturã cu problema C.A.S.B.I.[2] A venit cu
scrisori de recomandaþie din partea lui Nagy Ferenc, preºedintele guvernului
maghiar, ºi s-a impus ca om de încredere al acestuia. La Bucureºti a luat legã-
turã cu cercurile maniste ºi cu Alexandrini ºi Livezeanu[3].

A fost ajutat în tot timpul ºederii sale la Bucureºti de ziarista maghiarã
Juhász Sári, strâns legatã ºi de cercurile istorice ºi de anglo-americani. La
Ministerul Informaþiilor a fost dus de ataºatul de presã al Ungariei, tov. Kovács
Gheorghe, care susþine cã atunci încã nu l-a identificat în legãturile lui cu
reacþiunea. 

Major a plecat ºi la Cluj cu recomandaþia conducerii centrale a U.P.M.-ului.
La Cluj a þinut o consfãtuire la care au participat printre alþii tovii Edgar Balogh,
Juhasz etc. În cursul acestei consfãtuiri a fãcut urmãtoarele declaraþii:

1. U.P.M. trebuie sã se orienteze spre Maniu, cãci viitorul e al P.N.Þ.-ului.
2. Maniu nu mai are nici un conflict cu Ungaria – de când Ungaria oficial a

renunþat la revizionism –, deci nu e nici o piedicã în calea colaborãrii
micilor agrarieni cu P.N.Þ.

3. Maniu ar asigura U.P.M.-ului cu mult mai multe mandate parlamentare la
o eventualã nouã alegere, dacã s-ar realiza aceastã colaborare.

4. Dacã acest plan s-ar realiza, s-ar asigura din partea Ungariei un ajutor
bãnesc pentru U.P.M. ºi ar fi uºor posibil sã se dea o sumã considerabilã
U.P.M.-ului ºi dintr-un „împrumut suedez”. Seriozitatea acestor afirmaþii o
susþinea prin acel argument cã el e un factor important în viaþa economi-
co-financiarã a Ungariei ºi cã e candidat a deveni ministrul Finanþelor din
Ungaria.

5. A afirmat cã aceastã nouã orientare ar întâlni nu numai simpatia puterilor
apusene, dar ºi a U.S., care nu se cãlãuzeºte dupã principii politice, ci
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dupã conjunctura necesitãþilor imediate, doar a fãcut pact ºi cu Hitler, de
ce sã nu facã o înþelegere cu Maniu, dacã vede cã „e mai tare”.

Bogdan Iosif Bucureºti, 1947.V.23

(Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Relaþii externe, dos. 25/1947, f.1)

[1] „Kis Újság”, cotidian politic ilustrat înfiinþat în 1887. Dupã eliberarea Budapestei, la 30 mar-
tie 1945 a devenit publicaþia Partidului Micilor Agrarieni, încetându-ºi activitatea în 1952.
[2] Problema C.A.S.B.I. ºi cele legate de restituirea proprietãþilor maghiare (cf. Legilor
826/1946 ºi 998/1946) a generat dificultãþi în relaþiile româno-ungare. Pentru soluþionarea lor
a avut loc la Bucureºti, între 21 aprilie-16 mai 1947, o conferinþã la care au participat experþi
români ºi maghiari, încheiatã cu parafarea unui protocol (prilej cu care a participat ºi Róbert
Major, invocat în document). Negocierile au lãsat în suspans mai multe aspecte, care vor fi
obiect de negocieri ulterioare, semnându-se alte protocoale la Bucureºti (25 noiembrie 1947)
ºi Budapesta (13 mai 1948). Comisia mixtã s-a întrunit din nou la Bucureºti între 10-21
septembrie 1948, când s-a încheiat o convenþie ce prevedea, printre altele, reglementarea
chestiunilor legate de administrarea bunurilor maghiare de la C.A.S.B.I. (vezi, în acest
volum, doc. 173). Asupra acestei probleme vezi: Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Cancelarie,
dos. 47/1948; în legãturã cu documentul de faþã vol. Revízió vagy autonómia? Iratok a mag-
yar-román kapcsolatok történetérõl (1945-1947) [Revizionism sau autonomie? Documente din
istoria relaþiilor româno-maghiare], ed. Gábor Vincze, Budapest, Teleki László Alapítvány,
1998, p.326-331.
[3] Alex. Alexandrini era ministrul de Finanþe (23 august 1945-5 noiembrie 1947), iar Octav
Livezeanu era ministrul Informaþiilor (29 noiembrie 1946-30 decembrie 1947).
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De la Consiliul Dirigent al Eparhiei Reformate din Ardeal
No. 3908-1947

Domnule Ministru!

Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a încuviinþa sã mã adresez Excelenþei Voastre
în chestiunea urmãtoare:

Preoþii reformaþi Szabó Zoltán de la parohia Turda, jud. Turda, dr. Horváth
Ladislau de la parohia Reghin, jud. Mureº, Bokor Martin de la parohia Huedin, jud.
Cluj, Gruja Farkas de la parohia Murgeºti, jud. Mureº, Balog Francisc de la parohia
Ghindari, jud. Mureº, Veress Josif de la jud. Sãlaj ºi Elekes Victor, profesor la liceul
ref. Aiud, Koncz Rudolf, profesor la liceul ref. Cluj, au fost arestaþi ºi transportaþi
de autoritãþile respective în lagãre din localitãþi necunoscute de noi. Dupã ºtirile
ce însã nu le putem controla, toþi ºase se gãsesc în Piteºti. Eparhia noastrã a inter-
venit în repetate rânduri, dar fãrã nici un rezultat.

Având în vedere cã personalul clerical aparþine corpului funcþionãresc din
subordinile Ministerului Cultelor, cu profund respect vã rog sã binevoiþi a inter-
veni la autoritãþile competente, ca preoþii ºi profesorii susnumiþi sã fie puºi în li-
bertate. Ei nu au sãvârºit nici o faptã condamnabilã ºi dacã totuºi ar fi vorba de
afirmaþia cã trecutul lor nu este ireproºabil, Eparhia noastrã îºi asumã responsa-
bilitatea cã toþi ºase vor sta în orice timp în comunitatea lor bisericeascã pentru a
putea fi traºi la rãspundere. Fãrã motive concrete însã nu este de dorit ca indivizi,
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care conform legilor noastre bisericeºti nu pot fi condamnaþi, sã fie deþinuþi fãrã
informaþia prealabilã a autoritãþilor bisericeºti.

Suntem convinºi cã rugãmintea noastrã este bazatã pe spiritul dreptãþii ºi
echitabilitãþii, din care cauzã cu onoare vã rog sã binevoiþi a sãvârºi totul în intere-
sul preoþilor susnumiþi, precum ºi în interesul comunitãþilor lor, ai cãror membri
m-au rugat stãruitor pentru intervenþia aceasta[1].

Primiþi, vã rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraþiuni.

Cluj, la 29 mai 1947 Episcop
Vásárhelyi

Domniei Sale, Domnului Ministru al Cultelor, Bucureºti

(Arhiva Consiliului Dirigent al Eparhiei Reformate din Ardeal, Cluj, I. 87/1918, f.55)

[1] Asupra acestei probleme vezi Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
52/1945, ºi cele douã volume Akik imádkoztak üldözõikért [Cei ce s-au rugat pentru persecu-
torii lor], Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 1996.

154
[mai 1947]

NOTÃ

În ultimul timp se observã o miºcare din ce în ce mai pronunþatã în rândurile
ceangãilor din judeþul Bacãu, pe linia ºovinismului maghiar.

Astfel, în mai toate satele de ceangãi, au început sã se rãspândeascã în mod re-
gulat diferite cãrþi ºi reviste scrise în limba maghiarã, aduse de diferiþi emisari ai
iredentismului maghiar, prin care locuitorii ceangãi sunt sfãtuiþi sã cearã folosirea
limbii maghiare în bisericã, ºcoli ºi diferite instituþii.

– În satul Lespezi, pendinte de com. Gârleni, jud. Bacãu, un grup de ºoviniºti
maghiari au alungat preotul catolic din localitate, pentru motivul cã nu le face
servicii în limba maghiarã, mergând pânã acolo cã fac ei singuri slujba în bise-
ricã în limba maghiarã ºi îngroapã morþii fãrã preot, numai cu un dascãl
improvizat, care vorbeºte numai limba maghiarã.
– În satul Ciurgheº, pendinte de com. Palanca-Bacãu, ºi care este populat în
majoritate de ceangãi, preotul Petriºor Iosif, un cunoscut ºovinist maghiar, fiind
în permanent contact cu preoþii maghiari din judeþul Ciuc, a început o ade-
vãratã teroare contra puþinilor credincioºi ortodocºi, batjocorindu-i cu fel de fel
de cuvinte jignitoare în orice ocazie ºi chiar în bisericã. Tot acest preot obligã
pe tinerii ceangãi sã vorbeascã numai ungureºte ºi-i îndeamnã sã provoace
scandaluri cu tinerii români ortodocºi, pentru ca apoi, la cercetãri, sã se trans-
forme în victime.
Se continuã supravegherea ºoviniºtilor maghiari din aceastã regiune.

Unele elemente nepregãtite, încadrate în organizaþia P.C.R. din jud. Bacãu, nu
se supun legii atunci când sunt chemate de jandarmi, astfel:
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– Numitul Enache Dumitru zis Ciobotaru, din comuna Lãlosia, având mandat
de aducere la Cabinetul de Instrucþie Bacãu, deºi a semnat pentru primirea
mandatelor în mai multe rânduri, totuºi nu s-a prezentat la termen, iar atunci
când ºeful de post a fost nevoit sã-l trimitã prin serviciul de transferare, s-a
opus, împiedicând jandarmii sã-ºi exercite misiunea. În urma acestui fapt,
Cabinetul de Instrucþie a trimis în judecatã pe ºeful de post pentru refuz de ser-
viciu. 
Asemenea cazuri s-au mai petrecut ºi cu activiºtii P.C.R. Cãlmãþui Ioan din
com. Doftana, Ardeleanu Ioan din comuna Agãº ºi alþii.
– În ziua de 23 mai 1947, s-a oprit în faþa postului de jandarmi Agãº-Bacãu o
maºinã, din care au coborât 7 persoane în frunte cu Dumitru Enache zis
Ciobotaru, ºeful organizaþiei P.C.R. din Comãneºti, acelaºi judeþ. Intrând apoi
cu toþii în localul postului, acesta s-a adresat sergentului major Brãteanu Ioan
cu cuvintele: „Hoþule, banditule, sã ºtii cã vã ridicãm pe toþi ºi din mâinile
noastre vi se va trage moartea”.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 74/1947, f.153)

155
[mai 1947] Secret

Ordin de informaþii nr. 539/1947

I.G.J., cu ordinul de informaþii nr. 44 din 16 mai 1947, ne informeazã cã au
venit în þarã, în mod clandestin, mai multe persoane ce au fãcut parte din com-
plotul antirepublican descoperit în Ungaria, dispunând a se lua mãsuri urgente de
identificarea lor, iar în caz de prindere sã fie înaintaþi Direcþiunii Generale a
Poliþiei, în referire la adresa nr. 59.166 din 6 mai 1947.

Dupã descoperirea complotului recent din Ungaria, zeci de persoane care au fost
implicate au fugit în România, trecând frontiera în mod clandestin, un astfel de grup
de fugari a trecut frontiera într-un numãr de 20-30 indivizi, în luna ianuarie 1947, în
douã grupuri, primul trecând frontiera prin regiunea Nãdlac-Ceanu Mare ºi un al
doilea prin Curtici. La Curtici, trecerea frontierei pentru aceºti complotiºti a fost
înlesnitã de cãtre un oarecare Dávid Sándor, cetãþean maghiar, are domiciliul stabil
în comuna Nagykamarás-Ungaria, de unde, prin moºia Dorobanþi a lui Almásy Pavel
din apropierea comunei Curtici, trecea deseori din Ungaria în România, cãlãtorind
pânã pe la Arad ºi ocupându-se cât de contrabandã, cât de treceri frauduloase.

Dávid Sándor este originar din Ardeal, însã s-a stabilit în Ungaria mult înain-
tea Dictatului de la Viena. Sora lui este cetãþean român, a locuit în ultimul timp la
hotelul „Pax” din Tg. Mureº, a fãcut cunoºtinþã acum 5-6 sãptãmâni cu un fabri-
cant de ghete din Bucureºti cu numele de familie probabil Stelea.

Cu primul grup de complotiºti din luna ianuarie 1947 a trecut frontiera ºi indi-
vidul Veres Lajos, a stat o singurã zi la Tg. Mureº, unde a declarat într-un cerc
intim cã posedã deja hârtiile româneºti, din Tg. Mureº, de unde a plecat sã se anga-
jeze ca specialist sondor la Ploieºti, actele ce ºi le-a procurat la Tg. Mureº sunt ca
ale unuia care de curând ar fi venit dintr-un lagãr sovietic ºi ar fi orginar din Tg.
Mureº. Tot el a mai afirmat cã ambele grupuri de complotiºti s-au refugiat spre

508



Vechiul Regat, deoarece dupã cum a spus acesta ºi dupã cum se crede acolo ar fi
mai bune posibilitãþi de camuflare.

Semnalmentele lui Dávid Sándor, care a înlesnit trecerea clandestinã a primului
grup, sunt urmãtoarele: staturã mijlocie, robust, de 20-30 ani, pãr negru dat peste cap,
vorbeºte destul de bine româneºte, mustaþã sau barbã nu are, poartã cizme ofiþereºti.

Semnalmentele complotistului Veres Lajos sunt urmãtoarele: talia circa 1.65
m., blond deschis, asemãnãtor unui german, faþa palidã cu pistrui, vizibil, are 25-
27 ani, barbã ºi mustaþã nu are, dacã nu l-a vândut pânã acum – poartã pe deget
un inel mare masiv de aur de pecete.

Ambii indivizi pot da informaþiuni preþioase în legãturã cu restul complotiºtilor.
Rezultatul urmãririlor dvs. se va înainta acestui Inspectorat pânã la 8 iunie 1947.

Inspector Jandarmi Cluj
Colonel Dinescu

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Cluj, inv. 400, dos. 119/1947, f. 20)

156
Cluj, la 8 iunie 1947

Dragã Petricã[1],

Bucuria mea ºi a noastrã, a tuturor adevãraþilor prieteni, puþini câþi mai sun-
tem, e mare, ºtiind, în sfârºit, cã eºti în viaþã ºi încã liber. Am zis: puþini, câþi sun-
tem, cãci eu, zi de zi, unul câte unul, din cei ce îi ºtiam de ai noºtri, pãrãsesc
brazda, unii taie ogorul strãin, parcã acolo s-ar fi nãscut, alþii se camufleazã, iar
alþii, ce e ºi mai trist, danseazã în douã sau mai multe melodii. Nu-i vorba, aceºtia
sunt oamenii viitorului, cu prieteni mari ºi mari, foarte mari merite.

Dar sã las secãturile sã-ºi facã micile ºi murdarele lor târguieli. Cei ce mai sun-
tem aici, ne bucurãm ºi se bucurã ºi satele de aceastã bunã veste. Îngrijorarea era
mare ºi teama e ºi azi ºi voi înþelege cã, de ce, pe lângã saluturi de bucurie ºi
frãþeascã strângere de mânã, acei simpli oameni cu mult bun simþ ºi mult curaj îþi
transmit prin mine rugãmintea sã nu vii încã pe aici. Eu însumi sunt de aceeaºi
pãrere ºi chiar am rugat-o pe doamna sã-þi transmitã pãrerea.

Aici în Cluj, din martie începând, când s-au operat primele arestãri de ostateci,
între care ai fost ºi d-ta, arestãrile se þin lanþ. Altfel, aºa e ºi în restul þinutului. Lumea
e speriatã ºi o mare groazã a pus stãpânire pe sufletele bieþilor români intelectuali ºi
þãrani mai bine, deoarece din felul cum se procedeazã la arestãri, nu se vede un cri-
teriu social sau politic ºi nimenea nu mai e sigur pe clipa urmãtoare a vieþii lui. ªi
aceste arestãri, care se fac în totalitatea lor aproape numai noaptea, se fac nu de
organele executive oficiale, ci de niºte persoane politice în asistenþa poliþiei.

La începutul lunii mai s-au mai fãcut arestãri în masã. Atunci au ridicat
între alþii pe profesorii Modrigan, Jencica, Borza, dir. ºcolii primare nr. 8, pe
Mitrea, pe Tecuºan de la Adm. Financiarã ºi mulþi alþii. Acum, de atunci,
arestãrile se fac în mic, dar insistent; l-au ridicat ºi pe fiul d-nei Pascu, stud.
univ., nu se ºtie nici unde e depus. Mamei sale i se refuzã peste tot – ºi la minis-
ter – sã i se spunã de soarta fiului ei.
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Clujul se transformã cu încetul ºi pe nesimþite. Pe strãzi multã lume strãinã, cu
intelectuali români abia te poþi întâlni, sunt duºi sau fugiþi. Cei ce mai sunt, cir-
culã grãbiþi ºi numai strict timpul necesar treburilor zilnice, mai mult prin strãzi
lãturalnice, iar la învãluitul serii întâlneºti câte un intelectual român grãbit, în
aparenþã indiferent, nu însã spre acasã, ci în alte direcþii. Sunt cei ce dorm pe la
cunoscuþi, pentru a nu fi surprinºi noaptea în pat. La birouri, prin magazii sau la
uzine, la orice scârþâire de uºã tresar, oare nu intrã cei ce ridicã.

Pe stradã se circulã în tãcere. Doi-trei, când se întâlnesc, vorbesc în ºoapte,
privind împrejur, iar dacã treci pe lângã ei, constaþi cã nu-ºi spun nimic. ªi nu te
surprinde aceastã atitudine pentru cã încetul devine ºi felul de a fi al tãu ºi al fiecã-
ruia din cetãþeni.

Nu e mirare dacã tresari când auzi paºi mai energici în urma ta, iar sosit în
preajma casei tale priveºti, încetinindu-þi pasul ºi cercetezi, dacã nu cumva
miroase a strãin pe acasã sau în jurul casei ºi, dupã ce intri, te zãvoreºti bine, deºi
nu-þi foloseºte la nimic, pentru cã se intrã cu chei false sau prin spargere. Noaptea
unii vegheazã, alþii dorm îmbrãcaþi. ªi sunt mulþi de aceºtia. E felul de viaþã al
omului modern. E darul atotputernicei Neo-„Democraþii”.

Foamea se întinde peste tot. Rezervele sunt terminate. Mulþi slujbaºi mãnâncã
o datã la zi sau o datã la douã zile. Salariul lunar al unui vechi slujbaº familist abia
ajunge pentru 15-20 kg. pâine. Din acest salariu trebuie sã-ºi hrãneascã familia.
Sunt familii care nu au vãzut pâine ºi mãmãligã de sãptãmâni. Oamenii abia se
mai þin pe picioare de slãbiþi. Pe piaþã se cumpãrã ºi tãrâþa, pentru a face un fel de
pâine, care a ajuns sã fie 80-100 lei la kg.

Mizeria progreseazã în mod feroce. Pe stradã se vãd tot mai mulþi oameni în
haine zoioase ºi zdrenþuite. Nu ajunge nici de petece, iar ceea ce au avut mai bun,
au vândut ca sã se poatã hrãni. Cunosc case de intelectuali români care au rãmas
dezbrãcaþi complet de covoare ºi alte lucruri de prisos în democraþie ºi acum au
ajuns sã-ºi vândã rufãria, hainele ºi mobila. Unii au ajuns la limitã, îi vezi cum jenaþi
îºi ascund petecele de pe haine, sub care se vede câte o cãmaºã cârpitã cu aþã groasã.
O pãturã nevoiaºã a populaþiei, din aceia care strigau abia un an în urmã lozinci
învãþate pe de-a rostul, nu mai poartã nici albituri ºi prin spãrtura pantalonului sau
a coatelor se vede pielea goalã. Un aspect trist, preludiul unui îngrozitor viitor.

La þarã, stãrile sunt la fel de triste. Inflaþia a adus cu sine lipsa de numerar.
Þãranii s-au vãzut peste noapte deposedaþi de economiile lor puse la o parte.
Majoritatea sãtenilor au ajuns în mare lipsã. Ziua de lucru, care în primãvarã a
ajuns la suma de trei-patru sute de mii ºi hranã, azi nu se mai cautã. Unii se îmbie
a sluji numai pentru hranã. Rezervele s-au terminat ºi la þarã. Dupã seceta ceea
mare ce a bântuit, ploile locale sporadice au mai corectat puþin. Aici e toatã nãdej-
dea sãteanului nostru, nu în promisiunile gazetelor cu porumb de împrumut, sub
care ei vãd clar ce se pregãteºte.

În schimb se apropie adunarea de grâu, a grâului ce a mai scãpat îngheþului. Din
partea organelor executive se pregãtesc planuri de colectare. Listele sunt fãcute, pe
capete ºi prãjini de lanuri, iar din partea þãranilor ºoapte temerare de rezistenþã. În
curând vom vedea douã tabere faþã în faþã ºi o nouã categorie de adversari ai pro-
gresului, de sabotori sau, cum mai corect putem sã le spunem, „rezistenþionari”.

Mãsurile de prevenþie ce se iau de cãtre autoritãþi par a fi cât se poate de severe,
deoarece au ºi început cu sigilarea batozelor. De altã parte, þãranii îºi pregãtesc
îmblãcii ca pe vremuri vechi, pentru a opera snopii înainte de a ajunge la batozã
ºi pentru a întâmpina organele de supraveghere.
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Cu morile e mai greu, aici supravegherea e dificilã. De aceea au început sã se
aplice restricþiuni ºi sancþiuni pentru morile care nu au servit uiumul „statului”.
Au ºi fost sigilate câteva mori þãrãneºti în judeþ. Se spune pentru motivul cã au
refuzat sã dea uiumul. Or, dacã nu e uium, moara nu are de unde sã dea, numai
dacã morarul cumpãrã cantitatea la negru ºi o dã „statului” cu preþ maximal. ªi
iatã de ce: azi nici þãranii nu mai au cereale, ºi o încurcã cum pot. Azi nu se mai
duc cu sacii la moarã, ci subsoarã, în câte un sãculeþ, duc 2-3 cupe deodatã, al
cãrui uium e abia câteva sute de grame ºi, pentru ca sã nu dea nici atât la moarã,
þãranul se foloseºte de râºniþa de mânã pentru mãmãliga lui de toate zilele.

Se înmulþesc furturile peste tot, la þarã la fel ca ºi la oraº. Se furã de toate, cine
pe ce poate pune mâna. Mai frecvente sunt furturile prin spargere: la sate cereale
ºi alte alimente, pãsãri, vite chiar, rufãria ºi obiecte casnice, iar la oraºe rufãrie,
bijuterii ºi alte obiecte de preþ. Fãptuitorii rãmân totdeauna necunoscuþi, chiar
dacã ei sunt indicaþi de cãtre pãgubaº. Organele de urmãrire sunt ocupate cu
urmãrirea reacþionarilor. Paza e inexistentã, siguranþa publicã iluzie.

Azi, în nordul Transilvaniei, unde nu se cunoºtea încuietoare la casã ºi unde
familia de þãrani, plecatã la lucrul câmpului de cu zori, avea singura pazã a casei
mãtura pusã în uºa peste care a tras zãvorul, bandele de hoþi au crescut ca ciuper-
cile dupã ploaie. Noaptea atacã casele, hambarele, þarcurile ºi grajdurile, iar ziua
aþin calea trecãtorilor la drumul mare. Noaptea nu se mai poate circula pe ºosea,
deoarece riºti sã fii jefuit ºi lãsat dezbrãcat.

Aici, în Cluj, a apãrut un nou gen de a jefui, nãscut din vechea ºcoalã a con-
trolorilor la barierã. Atunci, în cazul cel mai rãu, cetãþenii dãdeau zeciuiala oficialã
ºi scãpau, dar azi, discipolii acelor organizaþii iau totul. Un caz ce s-a petrecut ieri:
o þãrancã se vãeta pe stradã ca dupã mort. Întrebatã de cauza durerii ei, spunea
simplu cã i s-a confiscat 50 kg. de grâu ºi 50 kg. mãlai în doi saci, apoi povesteºte
cum ea a venit cu cerealele pe un camion care aducea lemne la Cluj. Ajunsã la
barierã, camionul o pune în drum cu bagajul, sub pretext cã nu are voie sã o ducã
mai în oraº. Femeia aºteptã sã se iveascã vreo cãruþã cu care sã-ºi transporte baga-
jul la ºcoala normalã de fete, unde trebuia sã verse cereale în contul internatului,
pentru care avea ºi autorizaþie. Aºteptând astfel, se iveºte o cãruþã dinspre oraº,
din care coboarã doi „domni” ºi care o iau la întrebãri, apoi îi declarã cerealele con-
fiscate, pentru cã nu are voie sã aducã astfel de lucruri la oraº. Femeia aratã autori-
zaþia, pe care „domnii” o declarã nevalabilã, îi încarcã cerealele pe cãruþã ºi dispar
spre oraº, lãsând femeia zbãtându-se de durere în noroiul strãzii. Lumea adunatã
în jurul ei nu îi ajutã nimic, desigur pentru cã e româncã. Dacã ar fi fost cazul cu
o unguroaicã, întreg cartierul s-ar fi rãsculat ºi ar fi început urmãrirea jefuitorilor.
La poliþie, femeii i s-a spus cã ei nu-i pot ajuta nimic pânã ce nu le spune unde ºi
cine sunt jefuitorii. Jafuri de acestea, în stil mai mãrunt, se petrec zilnic, sunt
jefuiþi dupã aceastã metodã în special þãranii care aduc lapte ºi derivate de lapte.

Preþurile sunt maximalizate, dar târgul e liber ºi se plãtesc preþuri de piaþã ºi
nu maximale; natural, în piaþã vând numai unguri ºi jidovi, iar producãtorii de la
þarã, pe ascuns, la câte un colþ de stradã, dar riscã, ºi astfel sã fie „confiscat” ºi
închis. Dupã masã, târgul de fãinã ºi pâine e în floare. E instalat pe asfaltul din
P[iaþa] Mihai Viteazul. Vând numai unguri ºi jidovi, desigur mãrfuri confiscate,
dar nu la preþul oficial. Untul, uleiul, slãnina, grãsimile peste tot, sãpunul, pipe-
rul, drojdia, nasturii, galoanele, aþa ºi acele, câte vrei, nu în prãvãlii, ci aici, pe
asfalt, ºi la preþuri exorbitante. Aceste mãrfuri constituie monopolul unei singure
rase de oameni, negustori improvizaþi, cei mai mulþi cetãþeni strãini.
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Satele de pe aici sunt invadate de moldoveni care cerºesc. ªi sunt mulþi, se
perindã zilnic câte 20-30 de inºi, cerºind, þãranii nu mai au de unde le da.
Târgurile sãptãmânale ºi cele de þarã sunt invadate de moldoveni, în special în re-
giunile mai bogate, ºi cumpãrã cereale, plãtind orice preþ. Este tren direct, care cir-
culã zilnic între Satu Mare, Oradea ºi Bucureºti, ºi care transportã numai moldo-
veni cu cereale. E foarte suspectã aceastã operaþie, mai ales cã aceºti moldoveni
sunt aceiaºi la intervale scurte. E operaþie în stil mare, fãcutã cu nenorociþii de
moldoveni cãzuþi în mizerie, cum s-a dovedit în sãptãmâna dinaintea de Rusalii,
la Beiuº. Aici, unde este un târg de cereale animat ºi unde coboarã moþii de se
aprovizioneazã, dimineaþa se vindeau sute de kg. de porumb cu 3,5-4 milioane lei,
iar grâul cu 5-6 milioane. Pe la ora 10 apar douã camioane cu moldoveni ºi cu doi
ofiþeri ºi încep cumpãrarea în mare. Îndatã preþurile urcã la de 2-3 ori preþurile de
dimineaþã, moldovenii plãtesc, moþii nu mai pot cumpãra. Se nasc certuri, care au
degenerat în bãtaie. Se afirmã cã cei douã ofiþeri, care nici nu vorbeau bine
româneºte, au murit în urma bãtãii. S-a descoperit cã erau evrei îmbrãcaþi mili-
tãreºte ºi fãceau cumpãrãturi cu moldovenii, cu destinaþia Palestina. Aceastã
întâmplare e similarã celeia ce s-a petrecut câteva sãptãmâni mai înainte în Arad,
unde cumpãrãtorii sunt olteni ºi de unde transporturile se fãceau pe cale feratã.

Acum câteva zile l-au arestat pe avocatul Nicoarã. Natural, l-au ridicat noaptea
din pat. Este un avocat distins, cu multã ºi bunã clientelã ºi de aceea trebuia sã dis -
parã de pe piaþã. Faptul e cã a apãrat pe un sabotor ºi speculant de mãrfuri în faþa
instanþelor ºi cã acolo ar fi pronunþat cuvinte ofensatoare la adresa „democraþiei”.

Se fac percheziþii domiciliare la persoane care au fost arãtate ca acumulatoare
de alimente. Natural, aceºtia sunt români 99%. S-au fãcut peste 150 de descinderi.
Se spune cã aceste perchiziþii s-au ordonat de procurorul Ripan, pentru a se
convinge dacã este adevãrat ce se afirmã, cã în Cluj sunt suficiente alimente
ascunse. Dar, în aceste percheziþii, chiar conform celor declarate de dl. procuror,
nu s-a descoperit nici un magazin de rezerve ºi, în cele mai multe cazuri, nici stric-
tul necesar. Natural, nu s-au operat descinderi acolo unde sunt adevãrate silozuri,
cum sunt: Sindicatele Unite, unele economate, Uniunea Evreilor Democraþi, unele
sedii de partid etc, ci s-au fãcut descinderi la intelectuali români ºi la câþiva negus-
tori jidovi. Deschiderile le-au fãcut 5-7 agenþi secreþi – recrutaþi din adevãraþi
democraþi unguri ºi jidovi din P.C.R. –, în asistenþa unui comisar sau a unui
poliþist. Deºi au venit cu scopul sã descopere alimente, au rãsturnat dulapuri cu
rufãrie, sertare de mese, biblioteci etc, cãutând scrisori ºi acte, apoi la plecare au
confiscat „mãrfuri” ce credeau cã sunt de prisos stãpânului ºi constituie plasament
de capital. Astfel, profesorului Tãtaru, prof. Buzoianu ºi altora le-au dus lucruri în
valoare de multe sute de milioane, pe care apoi, la ordinul procurorului, se spune,
le-au restituit. Unei sãrmane vãduve i-au gãsit prea mare rezervã de 1 kg. de sãpun,
alteia de 1 kg. zahãr, alteia 10 metri pânzã de cearceafuri etc, etc, ºi le-au confis -
cat. Iar pe doamna Grigoriu au condamnat-o la 2 ani închisoare pentru sabotaj,
deoarece au gãsit la ea, ca singurã persoanã, 100 kg. fãinã de grâu, vreo 11 kg. de
zahãr ºi câteva zeci de becuri electrice în care îºi plasase banii, deºi nici pentru
una din mãrfurile amintite nu a existat ordonanþã restrictivã.

Viaþã socialã româneascã nu mai existã. Casina e un simplu cuib de cãrtaºi ºi
jucãtori la remi. Nu se discutã nimic, nu se face nimic, lume tot mai puþinã.

Viaþa culturalã se restrânge la conferinþe dictate ºi la câteva serbãri ºi festiva-
luri ºcolare. Dar ºi aici, dacã nu sunt anihilate prin dispoziþii restrictive, sunt întot-
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deauna cu un program cenzurat. De remarcat, în aceastã ordine de idei, douã
momente din care se oglindeºte situaþia noastrã ca români ºi ca naþiune „liberã”.
Întâi: serbarea ce s-a dat în onoarea delegaþilor la Sãptãmâna Tineretului Mondial.
Deoarece studenþii universitari nu s-au angajat sã dea aceastã serbare, F.D.U.-ul
fiind compus numai din câteva elemente streine, s-a recurs la ºcolile secundare.
Inspectoratul general Breharu a dat ordin ºcolilor normale ºi aici s-a pregãtit un
program de dansuri, coruri ºi joc gimnastic, ansamblu de câteva mii de elevi de la
toate liceele, un program fãcut ºi aprobat oficial. Ungurii, care au þinut ca sã se
manifeste ºi ei, au adus þãrani din Viºtea [jud. Cluj] cu dansurile lor, iar ºcolarii au
pregãtit dansul lor „naþional”, o compoziþie artificialã. Cum e ºi natural, atât dele-
gaþii F.D.U.-ului bucureºtean, cât ºi delegaþii þãrilor strãine, Bulgaria, Serbia,
Cehoslovacia etc au admirat pe români, ungurilor nu le-a convenit, ºi prin sindi-
cat ºi P.C.R. au intervenit ca sã se sisteze orice manifestaþie cu caracter „rasial”. Dar
Ministerul Educaþiei Naþionale a ordonat serbare de fine de an tuturor ºcolilor în
comun. Serbarea a fost fixatã pe 29 mai. S-au fãcut pregãtiri. Au interzis aceastã
serbare din ordinul P.C.R.-ului ºi aºa serbarea s-a þinut cu o sãptãmânã mai târziu,
cu ciuntirea programului ºi cu condiþia ca elevii sã se adune pe arenã ºi ºcolile sã
meargã în corpore prin oraº ºi mai ales interzice orice manifestare publicã de
naturã sã jigneascã sentimentele popoarelor conlocuitoare. Ungurii, în conferinþa
ce s-a þinut pentru fixarea ordinii de zi a serbãrii, au refuzat sã participe sub pre-
text cã ei nu pot sã rivalizeze cu ºcolile româneºti, în special cu ºcolile normale
româneºti, ºi decât sã nascã resentimente, mai bine se abþin, acesta este al doilea
moment, care aratã adevãrata situaþie în lumina libertãþilor naþionale.

Viaþa de partid stagneazã peste tot. Noi ºi naþional-þãrãniºtii suntem în actuala
situaþie în imposibilitate sã activãm pe teren ºi deschis. Aºa de la om la om ºi
ocazional, mai ales în târguri ºi pieþe, printre þãranii cunoscuþi. Spiritul e tare ºi
dârz, ºi la þarã e mai tare ºi mai dârz decât la oraºe, mai ales dupã arestãrile ce 
s-au operat ºi printre þãrani. Cea mai tare valutã o poartã ºeful naþional-þãrãniºtilor,
dar nici noi nu stãm mai slab. Oamenii, credincioºi ideii liberale ºi de libertate,
aºteaptã numai momentul ca sã facã gardã sau sã sarã în acþiune atunci când va fi
momentul politic prielnic ºi când vor primi ordinul conducãtorilor lor politici.

Social-democraþii la þarã se compun din învãþãtorii îmbrãcaþi forþat în cãmaºa
social-democratã de cãtre Mateescu, profitorul partidului nostru, ºi în unele
comune de preotul locului.

Frontul Plugarilor ºi-a pierdut tot ce a avut, deoarece þãranii l-a învinovãþit cã
domnii din partid i-a vândut comuniºtilor ºi acum sunt în aºteptare.

Partidul Comunist s-a pus la treabã ºi se organizeazã cu toate forþele la þarã. Nu
prin muncitorii de la oraº, ce au fãcut cu puþin succes la alegeri, ci prin comuniºtii
români din funcþii administrative. Acum sunt în curs organizarea în fiecare
comunã a câte un nucleu – „celulã” cum îi spun – comunist. Prieteni de ai noºtri
ne-au consultat de multe ori ce sã facã, fiindcã o parte din populaþia satelor, în spe-
cial gospodarii care nu sunt prea adânc legaþi de vreun partid, pot avea încredere
ºi sprijin la nevoie, mai ales, cã aceste nuclee vor avea marele rol de a lua parte
activã în formarea delegaþiilor interimare comunale ce se vor institui în curând. În
toate cazurile, am recomandat o foarte mare precauþie, explicând alternativele pen-
tru viitor.

Procesul cel mai de remarcat în viaþa partidelor politice de aici este procesul de
purificare. În sânul P.S.D. ungurii s-au dezbinat – de fapt ºi nu de formã – de
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români, primii cu tendinþã spre stânga, cei de-ai doilea cu tendinþe spre dreapta,
dar primii servind ideea horthystã a Sfântului ªtefan, dar cei de-ai doilea, ideea
absurdã a internaþionalismului. Câtã deosebire!

În P.C.R. a început un proces de purificare, înlãturarea tuturor elementelor care
nu inspirã încredere ºi aceºtia sunt întotdeauna cei ce poartã nume românesc. Un
caz ilustreazã felul cum se procedeazã. Sãptãmâna aceasta a fost arestat dr. Pop,
subchestorul poliþiei Cluj, nu se ºtie pentru ce motive, ºi a fost eliberat numai dupã
ce ºi-a înaintat demisia din poliþie. Cei bine informaþi susþin cã dr. Pop a fost, deºi
comunist vechi, incomod pentru clica comunistã ungaro-jidoveascã, aºa cã trebuia
înlãturat. A fost chemat ºi sfãtuit sã-ºi înainteze demisia. A refuzat. A fost însã
þinut sub stare de arest ºi convins cu mijloace mai forte, la care ºi-a înaintat
demisia, dupã care a fost eliberat. Se spune cã i s-au pus în sarcinã fapte infa-
mante, cu martori ºi dovezi ticluite, cãrora nu a mai putut rezista.

Am tãcut intenþionat de tãtãrescieni, ei sunt inexistenþi, mai bine zis. Partidul
se compune numai din Dunca[2] ºi firma pusã pe palatul „Albinei”, cãci cei ce
merg din când în când pe acolo, sunt de ai noºtri, slujbaºi mici, care se tem sã nu
rãmânã pe drumuri.

Sabotori ºi speculanþi la legea speculei se gãsesc mereu, ºi judecãþile la început
s-au soldat cu achitãri ale cãror consecinþe sunt destul de grave ºi se rãsfrâng
asupra completelor de judecatã.

Sãptãmâna trecutã a fost arestat conf. univ. de la Agriculturã, Boldur, soþia lui
funcþionarã la economatul primãriei ºi încã o funcþionarã de la acel economat, sub
învinuirea cã au traficat cu bonuri de zahãr. Prof. Boldur, soþia lui, funcþionara
respectivã, în societatea altor sabotori, au fost plimbaþi pe strãzile Clujul împin-
gând cãrucioare cu mãrfuri ºi cu mari table de carton în grumazi, pe care scria
delictele comise de ei, dupã ce mai întâi la poliþie au fost legaþi de scaune ºi bãtuþi,
pentru a stoarce declaraþii. Se spune cã aceastã ispravã a fãcut-o comisarul
„român” Coþiu-Katz. Ziua urmãtoare, dupã expunerea lor la oprobiul public, au
fost judecaþi ºi achitaþi, chiar la cererea procurorului. Cazul Coþiu, alias Katz, a fost
însã muºamalizat ºi aceºti intelectuali români, dupã ce au fost bãtuþi, expuºi insul-
telor publicului ºi scuipaþi ºi loviþi de acesta, azi zac din nou în închisoare fãrã sã
li se spunã din ce vinã. ªi s-a trecut astfel la ordinea de zi.

De altfel nu se scapã nici o ocazie ºi, dacã trebuie, se creeazã, pentru a compro-
mite pe români, chiar dacã ei sunt ºi activeazã într-un partid din bloc. Cazul lui Pop,
fost subchestor. Dupã ce închis ºi maltratat nu a voit sã-ºi iscãleascã demisia,
provocându-se la activitatea lui din P.C.R., i s-a pus în faþã tabloul: „D-ta nu eºti ºi nu
poþi fi adevãrat comunist. D-ta eºti tot reacþionar, orice activitate ai avea în partid. 
D-ta eºti din familie de boieri, cu avere, ºi ai o pregãtire de burjui ºi nu poþi fi un mem-
bru credincios partidului, nu eºti descendent din familie de muncitori, iar dacã nu ai
– cum spui – nimic pe conºtiinþã, îþi vom crea noi câte trebuie, ºi fapte, ºi dovezi; de
aceea te sfãtuim sã-þi dai demisia”. P.C.R., nemulþumit cu achitarea grupului Boldur,
a cerut arestarea lor din nou ºi mutarea disciplinarã a completului de judecatã.

Interesant în aceastã privinþã cazul directorului abatorului, la care au gãsit o
cantitate mare de sãpun. Fugit la Bucureºti, el a aranjat ºi a fost scos din cauzã la
ordinele de sus. Dermatiºtii nemulþumiþi l-au arestat. Aici s-a iscat însã ºi bãtaie
între aceºtia ºi mãcelarii care þin de partea directorului. Situaþia a ajuns atât de
înveninatã, încât azi nu mai angajeazã nici un avocat din Cluj sã susþinã pe vreun
acuzat de sabotaj, în proces.
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Cea mai gravã chestiune a noastrã este chestiunea ungureascã. Ea se agraveazã
pe zi ce merge. Cei din Bucureºti nu simt ºi nu vãd cã azi, în Þara Româneascã, pe
întreg teritoriul, se guverneazã, în mare mãsurã, dupã indicaþiile oculte ale
Budapestei. Noi, aceºtia de aici, o simþim, o vedem. Uniunea Popularã Maghiarã,
acest supra-stat, creat ºi încurajat pentru „împãcarea popoarelor conlocuitoare” –
frumos corolar, nu? – este organizatã mai puternic decât Grupul Etnic German
(G.E.G.), în trecutul apropiat. Mâna acestei organizaþii azi dirijeazã acte de
guvernãmânt. Aºa se întâmplã cã noi românii, în Þara Româneascã, am devenit
„popor tolerat”, aidoma celor înscrise în cartea de legi Aprobatae et Compilatae.
Spiritul lui Verbõczy, cãlãul românilor[3], lucreazã în U.P.M., ºi chiar în P.C.R.,
prin exponenþii ungurimii. Partidul Comunist Român din Cluj este adevãrat partid
horthyst. Majoritatea covârºitoare de 90% a ungurilor din acest partid sunt ade-
vãraþi horthyºti îmbrãcaþi în haina comunismului. Toþi fac parte din U.P.M. ºi
lucreazã conform indicaþiilor primite de aici. (Dovada cea mai recentã este interzi-
cerea – prin P.C.R. – a ºcolilor româneºti, de au plecat în coloanã la serbarea de la
Arenã ºi au cântat pe stradã, în timp ce ºcolile ungureºti manifesteazã în lung ºi
lat cu ocaziunea oricãrei excursii – ºi sunt frecvente – cu cântece patriotice ungu-
reºti). Aºa se face cã ordinele venite de la Bucureºti, fie de la ministere sau centrul
P.C.R., sau de la comuniºtii conducãtori, nu sunt executate. Ungurii în organizaþia
lor urmeazã pas de pas, zi de zi, clipã de clipã, unicul lor obiectiv rasial: dis-
trugerea a tot ce nu este unguresc ºi realizarea Ungariei „Sft. ªtefan”. Desigur – ºi
sunt convins de aceasta – cã sunt mulþi, foarte mulþi români, chiar dintre prietenii
noºtri politici, care vor spune cã toate acestea sunt impresiile unui pesimist pre-
ocupat de o idee fixã, a unui exaltat sau ºovinist etc. Realitatea ne este însã con-
firmatã prin fapte ºi dovezi concrete, care dovedesc cã Budapesta guverneazã Þara
Româneascã astãzi prin Rãsãrit, precum ieri a guvernat-o prin Apus.

Pactul pe care l-a fãcut U.P.M. cu Uniunea Evreilor Democraþi a întãrit poziþia
ungurilor în aºa fel încât azi, mai mult ca ieri, instituþiile publice par mai curând
a fi în Budapesta decât Cluj, iar jidovilor le-a dat putinþa sã acapareze întreg or-
ganismul economic din aceastã parte a þãrii. Fãrã excepþie, în toate oficiile publice
se vorbeºte numai ungureºte, iar dacã vrei sã nu fii servit, sã pofteºti a vorbi
româneºte. Ungurii au acceptat o importantã amputare a intereselor lor economice
prin neridicarea vetoului – natural, prin organizaþia lor atotputernicã U.P.M. – faþã
de dispoziþiunile atât de draconice ale legii jidoveºti nr. 60 din 1945, care nu
demult a fost extinsã ºi asupra Transilvaniei de Nord, în timp ce aceastã organiza-
þie, prin impunerea legii 806/1946, a rãpit ºi cele mai evidente drepturi de propri-
etate nenorociþilor de refugiaþi, deportaþi ºi expulzaþi români.

Sã nu ne mire deci faptul dacã zecile de mii de cetãþeni strãini de ambele rase
se lãfãiesc în tot ce produce acest nenorocit pãmânt, în timp ce poporul la þarã e
în faþa unui dezastru economic, iar funcþionarii români au ajuns în situaþia unor
cerºetori, sau de-a dreptul muritori de foame. Ce înseamnã aceasta decât asasi-
narea lentã dar sigurã a naþiunii române? ªi apoi, cu drept cuvânt te întrebi: de
unde acele venituri fabuloase ale ungurilor stabiliþi dupã 1944 în teritoriul de sus
al þãrii, care venituri permit acestor unguri sã trãiascã în petreceri ºi lux, fãrã sã li
se poatã constata o ocupaþiune lucrativã de proporþii, ci, în cel mai bun caz, una
de propagandã ºi organizare. Dar noi, pãmântenii, ºtim cã ei sunt pionii
Budapestei, care formeazã osatura acelei gãrzi a ungurilor de „sacrificiu”, care tre-
buie sã stea aici, sã sufere dacã trebuie, pentru a arãta fiinþa lor economicã, cul-
turalã, numericã etc strãinãtãþii. Prin ultimele legiuiri fãurite de U.P.M. ºi aprobate,
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respectiv votate de actuala conducere a þãrii, toþi aceºtia, aproape fãrã excepþie, au
devenit peste noapte, cetãþeni români.

Viermele care roade la temelia României mai are ºi o altã ispravã, pentru care se
poate felicita. E grãbirea, dacã nu cauza, prãbuºirii noastre monetare ºi deci eco-
nomice. Fondurile enorme întrebuinþate pentru reprezentarea acestor lãcuste strãine
sunt aruncate pe piaþã de-a dreptul din tipografii încã neidentificate. Cine a minþit o
datã, minþeºte ºi a doua oarã, cine a falsificat odatã, falsificã ºi a doua oarã ºi de
nenumãrate ori. Organele competente solicitate sã urmãreascã aceasta laturã a
chestiunii au rãspuns simplu de tot: nu avem vreme a ne ocupa cu aceste chestiuni.

Acest supra-stat, care se numeºte U.P.M., are ºi o laturã a activitãþii sale cu
repercusiuni în desfãºurarea unor evenimente internaþionale. U.P.M., cu þeluri
bine definite în direcþia intoleranþei rasiale – cum dovedesc circularele, ordinele,
dispoziþiunile date de organele centrale supuse parlamentului de 100 din Cluj,
cãtre organele lor subalterne executive, cum sunt: neascultarea ordinelor organelor
administrative ale þãrii, controlul activitãþii oficiilor publice ºi de stat, înfiinþarea
de organisme administrative ºi de control proprii pe deasupra celor de stat ºi încã
autonome cu sau fãrã ajutorul financiar al statului român, refuzul de a primi în
unitãþile lor economice (cooperative) ºi membri români etc, etc – are rolul de a
arãta în afarã cã ungurimea de aici, atât de numeroasã, poate mai numeroasã ca
bãºtinaºii, reprezintã o entitate etnicã independentã ºi emancipatã politiceºte, eco-
nomiceºte, administrativ ºi politic.

Sprijinirea de cãtre U.P.M. a blocului, atât timp ºi în mãsura în care profitã în
împlinirea þelurilor, lucrând în acelaºi timp în mod subteran cu cele douã curente
din Ungaria, cu naþionaliºtii ºi comuniºtii, care ºi acolo sunt pe aceeaºi linie de
conduitã naþionalistã, cum se vede din lovitura datã de curând, înseamnã un joc
perfid. Desigur, în acea loviturã de stat, tragicomicã din Ungaria[4], U.P.M. îºi are
ºi ea rolul ei important. Ce altceva vor ungurii de la noi, ºi cu cei din Ungaria,
decât dacã, în urma evenimentelor externe ce pot surveni, decad de la beneficiul
înþelesului, ca sã nu zic pactul, avut cu rãsãritul, cã într-un viitor stat federativ din
Bazinul Dunãrii de Jos sã aibã supremaþia economicã, administrativã ºi politicã
pentru împlinirea visului Sft. ªtefan, exact cum plãnuiserã saºii lui Hitler cu
Donauengland-ul lor, sã poatã stoarce de la puterile apusului – pe care, prin fuga
premierului, a miniºtrilor, a plenipontenþiarilor ºi altor oameni politici –, îi
momesc cu simularea „victimei”, dar care loviturã, dacã nu a fost ajutatã, dar a fost
în tot cazul toleratã de cei ce pozeazã în victimele credinþei faþã de Apus. Cã aceºti
politicieni unguri din Transilvania ºi cei din Ungaria, care împreunã þes aceste pla-
nuri draconice, punându-se cu orice preþ la dispoziþia celor ce le permit mai mult,
stau cuminte, sau cã într-un viitor mai apropiat sau mai îndepãrtat vor sparge
capetele celor 100 din parlamentul unguresc din Cluj, viitorul o va spune. Se poate
foarte uºor, ca un joc macabru al sorþii, cã în curând se va realiza ºi aceasta – dacã
situaþia externã nu se schimbã înspre bine –, nu e imposibil, cum vedem cã s-au
realizat cele preconizate de preºedintele Republicii Nord-Transilvãnene din febru-
arie 1945, cei trei care vegheazã asupra faptelor tuturor factorilor noºtri de con-
ducere, în fruntea cãrora stã secuiul Luka László.

Astãzi, cum simþim din acte ºi fapte, U.P.M. a devenit stat în stat, ba chiar mai
mult, a devenit supra-stat. Organismele create de U.P.M. în toate domeniile activi-
tãþii publice: economicã, culturalã, administrativã, politicã etc, sunt independente
de cele ale statului, socotit de noi suveran, ºi lucreazã autonom, deci independent
de acesta, exercitând asupra acestuia chiar control în toate domeniile, chiar ºi în
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domeniul educaþiei publice ºi naþionale. În schimb, învãþãmântul unguresc statifi-
cat, plãtit de stat, este scos complet de sub controlul statului. În instituþiile lor
ºcolare, începând de la ºcolile de copii mici ºi pânã la Universitatea lor, lucreazã
cum vor, fac educaþia cum vor, elibereazã certificate cum vor ºi cui vor, fãrã nici o
restricþiune legislativã, fãrã nici o normã regulamentarã ºi fãrã nici un control din
partea statului român. În afarã de aceasta, instituþiile ºcolare ale lor s-au înmulþit în
aºa mãsurã încât ei au ºcoli de toate categoriile în raport numericesc faþã de popu-
laþia ungureascã din þarã, care întrece de douã ori instituþiile româneºti respective,
raportate la populaþia româneascã a þãrii; iatã dovada pentru strãinãtate a supre-
maþiei lor culturale ºi capacitãþii lor, ca popor alcãtuitor de stat.

Cãminele de ucenici sunt pline de ei, patronii – care în urma excluderii refu-
giaþilor români reîntorºi sunt aproape numai unguri – nu primesc ucenici români,
nici lucrãtori români sau, dacã îi primesc, cu condiþia declarãrii lor de unguri.
Sunt peste o sutã de mii de copii de români, fie din cãsãtorii mixte, fie în cele
nemixte, care prin teroare ºi ameninþare au fost constrânºi sã-ºi declare ca limbã
maternã cea ungureascã. Rezonanþa numelui, religia moºilor, strãmoºilor, limba
acestora, nu mai sunt mijloace probatorii ºi cei ce se provoacã la ele sunt trataþi ca
reacþionari ºi daþi pe mâna instanþelor pentru a fi judecaþi ca atare.

Conferinþele „culturale”, „economice”, cursurile de „iniþiere ºi perfecþionare
profesionalã”, „ºcolile superioare populare”, „academiile þãrãneºti”, „reuniunile
corale” etc, etc, înfiinþate ºi dirijate de U.P.M., toate, toate au un singur obiectiv:
Ungaria Sft. ªtefan. Se lucreazã la acest edificiu cu febrilitate ºi deschis. Noi
românii nu le putem opune nimic, dar, în actuala situaþie internã, nici mãcar nu
putem sã arãtãm în public activitatea subversivã ce o desfãºoarã, cãci suntem ime-
diat înhãþaþi ca reacþionari ºi fasciºti, cum arestãrile recente au dovedit în câteva
cazuri. Orice glas ce se ridicã din partea noastrã e înãbuºit de strigãtul lor de
„reacþionar”, iar cel în cauzã, în termen de 2-3 zile, e ridicat ºi deportat. E mai rãu
ca pe vremea stãpânirii lui Horthy. Atunci mãcar puteam striga în lumea mare, dar
azi, d-ta, eu, sau oricine altul ar cuteza a o face, eºti pus în situaþia de a fi judecat
pentru nu ºtiu ce faptã infamantã, dacã trebuie cu dovezi ºi martori din belºug.
Þãranii sunt ridicaþi cu nemiluita pentru simplul fapt de a fi fãcut vreo observaþie
în legãturã fie cu activitatea ungurilor, fie cu activitatea unor organe administra-
tive sau executive. Aºa este poporul adus la muþenie.

Jidovimea creºte numericeºte în mod înspãimântãtor; e adevãrat cã mulþi
încearcã, ºi multora reuºeºte, sã plece de la noi mai înspre Apus, ca roiul de pãduchi
de pe cadavrul care a înlemnit. Pe lângã organizaþiile cele vechi, în cadrul cãrora
jidovii trimiºi înadins pentru aceasta au înfiinþate acele ºcoli de teroriºti palestinieni,
care dau atât de mult lucru englezilor, sunt alte organizaþii „democrate” evreieºti, ºi
sunt înfiinþate ºi susþinute de jidovii ieºiþi din crematoriile Germaniei. Pentru a putea
mai bine exploata situaþia, acum, în primãvara asta, prin martie, au încheiat un pact
mutual de ajutorare ºi neagresiune cu U.P.M., deci cu acea consorã întru ale rasis-
mului care, abia trei ani de când având alt titlu sub regimul horthyst, a adunat în
ghetourile de moarte pe jidovii, i-a maltratat, înfometat sau ucis, ºi apoi expediat în
Germania hitlerianã, în taberele de muncã sau crematorii. Aceºti venetici stãpânesc
întreaga organizare statalã de pe aceste plaiuri în materie economicã.

Se remarcã douã organisme care seamãnã nemulþumirea ºi mizeria: deoparte
„comisiile de controlori la preþuri”, formate din dermatiºti unguri, cetãþeni unguri
pânã mai ieri, care la bariere sau în pieþe jefuiesc tot ce satele aduc, în mod deschis

517



ºi „legal”, ºi organizaþiile jidoveºti, care au monopolizat toate articolele de primã
necesitate, fabricate sau semifabricate ºi care sunt „maximalizate” la preþuri pe
care cetãþeanul onest nu le poate plãti.

Asociaþia Foºtilor Refugiaþi, Expulzaþi ºi Deportaþi din Transilvania de Nord nu
mai activeazã, deoarece cei mai buni ai ei sunt ori arestaþi, ori fugiþi, plecaþi de aici,
sau intimidaþi de evenimente. Ea vegeteazã, pregãteºte material ºi... aºteaptã.
Refugiaþii, expulzaþii ºi deportaþii români, cei mai mulþi, întorºi la vetrele lor, se
zbat în cea mai neagrã mizerie, nu pot intra în bunurile lor, pe care le folosesc, ca
stãpâni, ungurii lui Horthy. Proiectul de lege ce am înaintat a ajuns pânã la
Consiliul de Miniºtri, mai departe nu ºtim ce s-a fãcut.

Sã nu uit sã fixez un fapt dureros, Cooperativa Consumul Funcþionarilor
Publici, acea instituþie creatã pe vremea Consiliului Dirigent ºi care are o avere de
câteva miliarde, e pe cale sã treacã în patrimoniul ungurilor, deºi ea de fapt e
averea celor refugiaþi. Ministerul a dispus sã fuzioneze cu Cooperativa „Victoria”,
care nu e decât haina nouã a M.A.D.O.SZ.-ului unguresc. În consiliul Consumului
sunt numai unguri, iar membrii unguri au fost înscriºi câteva mii ºi duminicã, în
adunarea generalã, probabil vor vota fuziunea ºi atunci ne-am pierdut. Dacã ai pe
cineva la Incop, te rog treci pe acolo ºi cerceteazã chestiunea ºi intervine ca sã ne
dea termen românilor sã organizãm Consumul dupã cerinþele noilor dispoziþiuni
ºi sã nu-l pierdem în mâini strãine, fiind o avere româneascã, ungurii nu au adãu-
gat nimic, ci au distrus numai ºi s-au folosit de bunurile adunate pânã la 1940.

Dragã Petricã, mai am multe, multe de spus: cred e de ajuns atât, pentru a-þi
rãpi preþios timp cu cititul. Vei zice cã multe din cele scrise aici le ºtii ºi cã ar fi
fost de prisos enumerarea lor. Socotesc însã cã cele scrise pot foarte bine servi ca
material ºi pentru cei ce eventual le vor citi, dintre prietenii noºtri politici din
Bucureºti. Sunt evenimente care se desfãºoarã în fugã fulgerãtoare ºi noi, observa-
torii, abia le putem fixa printr-un colþiºor sau palidul lor colorit ce-l prindem în
aceastã frãmântare uluitoare.

O situaþie tristã ºi înjositoare, oameni mici ºi ticãloºi, o perspectivã sumbrã ºi
o nãdejde peste tot, iatã tabloul ce se desfãºoarã în faþa noastrã, aici. ªi acesta e
aspectul în întregul colþ de þarã de aici.

Îþi doresc în numele tuturor prietenilor noºtri politici însãnãtoºire deplinã ºi
putere de muncã, salutãri cordiale ºi prieteneºti.

Al d-tale,
[indescifrabil]

N.B. Aceastã scrisoare o pot trimite numai prin d-na Ella, de aceea cã nu
cuprinde întâmplãri care s-au petrecut dupã data scrierii ei.

22 iunie 1947. Piaþa s-a scumpit la de 3-4 ori în termen de 2 zile. În urma fixãrii
preþurilor maximele, a controlului ºi a confiscãrilor de mãrfuri, precum ºi a
arestãrii ºi judecãrii pe loc a unui important numãr de români târgoveþi, satele nu
mai aduc nimic pe piaþã. Puþinele mãrfuri ce vin clandestin, se vând pe sub mânã,
au preþuri ºi mai negre ca înainte.

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 11/1946-1947,
f.56-65)
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[1] Expeditor ºi destinatar necunoscuþi.
[2] Eugen Dunca (1891-1970), avocat din Cluj, membru al Partidului Naþional-Liberal (aripa
Tãtãrescu), prefect al judeþului (1933-1937). Dupã Dictatul de la Viena se stabileºte la Bucureºti,
unde este numit director în Ministerul Economiei (cu probleme transilvane), iar în 1945 devine
procuror la Curtea Marþialã. Revine la Cluj, ca avocat. Între 1948-1950 i s-a impus domiciliu
forþat la Turda, iar apoi este întemniþat politic (1950-1954). Dupã eliberare a lucrat la Gherla,
pentru ca între 1957-1959 sã profeseze din nou avocatura la Cluj, dupã care va fi suspendat.
[3] Este vorba de juristul Verbõczi, care vreme de ºapte ani a adunat o serie de legi ºi cutume,
pe care le-a publicat la Viena în 1517. Prevederea cea mai asprã era sistarea dreptului la liberã
strãmutare a iobagilor.
[4] Un comunicat din 5 ianuarie 1947 al Ministerului de Interne ungar informa opinia publicã
despre demascarea unui complot îndreptat împotriva Republicii. Grupul respectiv era format
din politicieni, funcþionari ºi ofiþeri ai vechiului regim.

157
Felterjesztés
az M.N.SZ. megyei végrehajtó bizottságának 1947.VI.10-i ülésére

Az „Igazság” 1947.V.22-i számában Luka László, az R.K.P. titkára A romániai
magyarság útja címmel foglalkozik az M.N.SZ. általános politikájával, amely megál-
lapítja, hogy a választások után az M.N.SZ. szervezeteiben a magyar egység jelsza-
va címen sok oda nem való elem szivárgott be, akik az M.N.SZ. következetes
politikáját, melyet elõdjétõl, a M.A.D.O.SZ.-tól vett át, félremagyarázzák, és sok te-
kintetben eltérnek annak irányvonalától, és így olyan helyzetbe hozzák az M.N.SZ.-t,
hogy azt a demokratikus pártok, elsõsorban az R.K.P, aggódva és éberen figyelik.
Éppen abból az elhatározásból született meg Luka L. cikke, aki pontosan látta, hogy
ha az M.N.SZ. ezen az úton halad, az elzárkózottság politikáját és az elszigetelést
eredményezheti. Figyelmeztetõ szavaival elsõnek Balogh Edgár, Bányai László és
több, az M.N.SZ.-hez tartozó sajtó válaszolt, s megállapították, hogy Luka L. cikke a
legjobb idõben és a leghelyesebben mutatott rá azokra a helytelenségekre, melyeket
az M.N.SZ., hogyha a magyarság a demokratizálását demokratikus pártok, elsõsor-
ban az R.K.P. támogatásával továbbra is igénybe akarja venni, teljes egészében meg
kell változzék. Az M.N.SZ. országos végrehajtó bizottsága V.30-VI.2-ig 4 napos
értekezlet alatt dolgozta fel azokat a kérdéseket, melyek félreérthetetlenül és vilá-
gosan szögezik le, hogy az M.N.SZ. elsõsorban a széles magyar dolgozóknak,
beleértve a földmunkást, ipari munkást, szellemi munkásokat, szervezete. A végre-
hajtó bizottság ezen határozatát dolgozta fel a vármegyei és városi szervezet végre-
hajtó, intézõbizottsági és kerületi aktivistái elõtt.

A határozatot feldolgozó Mezey Lajos és Gál Kálmán testvérek megmutatták azt
az irányt és utat, melyen az M.N.SZ. a jövõben kell, hogy haladjon. Hogy ezt az
utat betarthassuk, a következõ átszervezéseket, ill. tisztogatást kell elsõsorban
megyei és városi szervezetünk vezetõségében, tisztviselõi karában és aktivistái
körében végrehajtanunk:

1) Mint ahogy minden szervezetnek és pártnak, úgy az M.N.SZ.-nek is alapfel-
tétele a fegyelem, mely egyébként szervezeti szabályzatunkban is le van fek-
tetve. Fegyelmi kérdés alatt elsõsorban a politikai fegyelmezettséget értem,
melyet végrehajtó bizottságunkon, ill. intézõbizottságunkon belül kell
megvitatnunk, és belsõ aktivistáinknak tisztánlátás szempontjából a helyes
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utat kell mutatnunk. Fegyelem alatt értem azt is, hogy mindenki a maga
munkaterületén a kapott utasításokat pontosan és az ügyeknek megfelelõen
intézze el. Az egyes ügyosztályfelelõsök pontosan õrködjenek afelett, hogy
ügyosztályokhoz beosztott tisztviselõk, aktivisták munkájuk maximumát
adják, s azok munkájáért elsõsorban az illetékes ügyosztályfelelõs legyen
felelõs. Fegyelmi kérdésnek tekintem a hivatalos út betartását. Lentrõl felfelé
és fentrõl lefelé. Fegyelmi kérdésnek tekintem, hogy szigorúan belsõ és bizal-
mas kérdéseket csak a legilletékesebbek elõtt tárgyaljunk. Fegyelmi kérdés-
nek tekintem, hogy az egyes gyûlésekre a meghívottak, de elsõsorban a
vezetõ állásokban levõ aktivisták és tisztviselõk pontosan járjanak el. 

2) a) Szigorú utasítást kell kiadni az összes ügyosztálynak, ill. helyi
szervezetnek, hogy sürgõsen vegyék számba a helyi szervezetek, ill. ügy-
osztályvezetõk személyét is; megjelölendõ azok fegyelmezettsége, munka -
teljesítménye és szorgalma. Nem kevésbé politikai magatartása. b)
Statisztikát készíteni az egyes helyi szervezetek vezetõségérõl, végrehajtó
biz., int. biz. s az egyes ügyosztályok felelõsének személyi adatairól.

3) Hogy a fegyelmi kérdés szigorú betartása, az ügyvitelek szigorú betartása
ellenõrizve legyen, szükségesnek tartom a legsürgõsebben az ellenõrzõ
bizottság felállítását, mely hivatott nemcsak az ügyvitelt s a pénzkezelést
ellenõrizni, hanem a kapott utasítások végrehajtását is, valamint mind a
vezetõség, mind aktivistáink politikai tevékenységét is ellenõrizni.

4) Tekintve, hogy az M.N.SZ. nemzeti-politikai szervezet is, és munkája poli-
tikai vonatkozású is, az orsz. közp. mintájára öttagú politikai bizottság
megválasztása, mely minden politikai vonatkozású kérdésben meghall-
gatandó, s csak az általunk kapott utasítások szerint járhat el a szervezet.

Kolozsvár, 1947.VI.10.

[TRADUCERE]

Raport
ªedinþa din 10 iunie 1947 a Comitetului Executiv Judeþean al U.P.M.

În numãrul din 22 mai 1947 al ziarului „Igazság”, în articolul Calea
maghiarimii din România, tovarãºul secretar P.C.R. Vasile Luca trece în revistã
politica generalã a U.P.M., constatând cã dupã alegeri, sub lozinca unitãþii
maghiare, s-au strecurat multe elemente neavenite în organizaþiile U.P.M., care
interpreteazã greºit politica acesteia, preluatã de la predecesorul ei
M.A.D.O.SZ., iar cei în cauzã se abat în multe privinþe de la linia ei directoare,
aducând U.P.M. în situaþia în care ea este privitã de partidele democratice, mai
ales de P.C.R., cu îngrijorare ºi vigilenþã sporitã. Articolul semnat de V. Luca s-a
nãscut tocmai din aceastã observaþie, constatând cã dacã U.P.M. continuã pe
aceastã cale a politicii, va rezulta separarea ºi izolarea sa. Primii care au
rãspuns la cuvintele sale de atenþionare au fost Edgár Balogh, László Bányai ºi
alþi jurnaliºti care þin de U.P.M., constatând cã articolul semnat de V. Luca este
foarte binevenit, deoarece aratã acele greºeli pe care U.P.M. va trebui sã le
îndrepte întru totul, dacã doreºte în continuare democratizarea maghiarimii cu
sprijinul partidelor democratice, în primul rând al P.C.R. Comitetul Executiv pe
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þarã al U.P.M. a prelucrat la ºedinþa de patru zile desfãºuratã între 30 mai-2 iunie
acele chestiuni care precizeazã fãrã echivoc faptul cã U.P.M. este în primul rând
organizaþia largã a muncitorilor maghiari, fie ei muncitori agricoli, industriali
sau intelectuali. Aceastã hotãrâre a Comitetului Executiv a fost prelucratã în
faþa activiºtilor din comitetele ºi birourile executive ale organizaþiilor judeþene
ºi orãºeneºti, precum ºi cei de sector.

În cadrul prezentãrii hotãrârii, fraþii noºtrii Lajos Mezey ºi Kálmán Gál au
arãtat direcþia ºi drumul pe care U.P.M. va trebui sã înainteze în viitor. Pentru a
putea respecta acest drum, va trebui sã se facã câteva reorganizãri ºi curãþiri, în
primul rând la nivelul conducãtorilor, funcþionarilor ºi activiºtilor organizaþi-
ilor judeþene ºi orãºeneºti:

1) Ca orice organizaþie ºi partid, condiþia de bazã a funcþionãrii U.P.M. este dis-
ciplina, care de altfel este formulatã ºi în statutul organizaþiei noastre. Prin
disciplinã se înþelege în primul rând disciplina politicã, care trebuie dezbã-
tutã de Comitetul Executiv ºi de Birou, iar pentru ca activiºtii noºtri interni
sã aibã o viziune clarã trebuie sã se arate calea cea dreaptã. Tot prin disci-
plinã se înþelege ºi faptul cã fiecare îºi îndeplineºte instrucþiunile primite în
propriul sãu domeniu cu exactitate ºi în conformitate cu situaþiile respec-
tive. ªefii de birou sã se îngrijeascã strict ca funcþionarii ºi activiºtii reparti-
zaþi la birourile lor sã presteze muncã de cea mai bunã calitate, muncã
pentru care în primul rând sã rãspundã ºeful acelui birou. Consider de
asemenea o chestiune de disciplinã respectarea cãilor ierarhice. De jos în sus
ºi de sus în jos. Consider cã este o chestiune de disciplinã faptul cã proble-
mele interne strict confidenþiale se discutã doar în prezenþa celor compe-
tenþi. Consider o chestiune de disciplinã ca cei invitaþi, dar mai ales
activiºtii ºi funcþionarii din posturi de conducere, sã se prezinte cu exacti-
tate la ºedinþe.

2) Trebuie date instrucþiuni stricte tuturor birourilor, respectiv organizaþi-
ilor locale, ca sã întocmeascã evidenþe ºi privind persoana ºefilor de birou
ºi de resort ale organizaþiilor locale. Trebuie arãtatã disciplina, prestanþa
ºi sârguinþa acestora. Nu mai puþin atitudinea lor politicã. Trebuie întoc-
mite statistici despre conducerea organelor locale, comitetul executiv,
despre datele personale ale conducãtorilor unor departamente.

3) Pentru urmãrirea modului de respectare strictã a disciplinei ºi a modului
de lucru, consider necesarã înfiinþarea, cât de curând, a unui comitet de
control, menit sã verifice nu doar felul în care se lucreazã, inclusiv în ce
priveºte utilizarea fondurilor, ci ºi pentru îndeplinirea instrucþiunilor
primite, precum ºi pentru verificarea activitãþii politice a activiºtilor.

4) Deoarece U.P.M. este o organizaþie politicã etnicã, iar munca ei este ºi de
naturã politicã, dupã modelul central se va alege un comitet politic for-
mat din cinci membri, care va trebui consultat în orice chestiune de
naturã politicã, iar organizaþia va putea proceda doar în conformitate cu
instrucþiunile date de noi.

Cluj, 10.VI.1947

(Arh.St.Cluj, Uniunea Popularã Maghiarã. Organizaþia Cluj, fond 26, dos. 2/1947, f.56)
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Extras: Traducere din limba ungureascã.
Dr. Iuliu Székely, Cluj, str. Grigorescu nr. 72, cãtre Székely József, Lugoj, str. Regele
Ferdinand 38. 

25 iunie 1947

[…] Cu problema de sus numai o problemã a vieþii s-a rezolvat, sunt însã de
acestea cu mult mai grele ºi mai greu de rezolvat. Mã chinui de trei ani în serviciul
Universitãþii în cele mai grele împrejurãri. Pacienþa îmi este pe sfârºite. M-am chi-
nuit o jumãtate de viaþã ca sã ajung la mizerie. Noul meu salariu este de 3.432.000
lei. Din acesta pot cumpãra zilnic 40 decagrame pâine, ºi s-a dus marea leafã, care
originar a avut de scop ca sã asigure bunãstarea. Nu am nici o perspectivã ºi m-am
scârbit de aceastã situaþie. 

Mai am ºi alte motive serioase sã mã scârbesc de actuala mea situaþie, iar viitorul
îl prevãd foarte încurcat. În anul 1945, cu mari jertfe ºi lupte am reuºit sã facem
Universitatea ungureascã. Azi vãd deja cã orice jertfã a fost zadarnicã. Universitatea
ungureascã, cu încetul, va ajunge în alte mâini (probabil face aluzie la jidovi sau la
comuniºti [n. trad.]), care nu au nimic cu ungurimea. Acesta este unul din motive,
iar celãlalt, acela al rãmânerii universitãþii. Ce asigurare avem cã peste 10-20 sau 30
ani nu se sisteazã universitatea. Dupã ce am petrecut o viaþã întreagã la universi-
tate, mã trezesc la bãtrâneþe cã nu am nici o asigurare materialã. Se poate cã eu vãd
aceste lucruri prea în culori sumbre, dar dacã azi, în aºa-zisa democraþie, e aºa de
grea situaþia, ce va fi atunci când starea de azi va înceta? Din nou va reveni naþiona-
lismul din trecut. Cãci dacã în 1920 nimeni aici nu þi-a avut grija de ce naþionali-
tate eºti, apoi dupã anul 1930 tot mai mult s-a accentuat naþionalismul.

Dupã 1945 s-au strãduit ca naþionalismul sã-l treacã pe planul al doilea, dar
aceasta nu înseamnã cã a încetat de a mai exista, ºi sunt sigur cã în momentul când
va înceta presiunea externã, va reînvia cu noi forþe. Având în vedere cele de mai
sus, m-am gândit de multe ori sã demisionez. Deocamdatã am amânat aceasta pen-
tru ca sã vãd ce se va întâmpla pânã la toamnã. Este sigur cã în astfel de împre-
jurãri nu mã voi mai chinui încã un an, abzicând chiar de la cele trei mese zilnice.
O viaþã ca aceasta de primitivã pot sã o trãiesc ºi în Congo, ºi sunt sigur cã acolo
voi duce o viaþã chiar mai bunã. În alte þãri, la 30 de ani omul ºi-a aranjat un viitor
ºi stã bine chiar materialiceºte. Aici am ajuns la nimica, ba mai mult, omul trãieºte
în cea mai mare mizerie ºi nesiguranþã. […]

Iuliu Székely

(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 12/1946-1947,
f.98)

522


