ASPECTE ALE PROCESULUI ISTORIC DE
INTEGRARE ORGANICA A JUDEŢULUI SALAJ
lN STRUCTURILE POLITICO-ADMINISTRATIVE
ALE STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMAN.
LINIA DEMARCAŢIONALA PROVIZORIE (IANUARIE-APRILIE 1919)
IN SALAJ

Armistiţiul de la Belgrad încheiat între trupele din Balcani ale Antanlei, comandate de generalul Franchet D'Esperey şi trupele ungare
la 13 noiembrie 1918 - armistiţiul la care România n-a fost invitată şi
nici consultată - stabilea ca linie de demarcaţie în Transilvania, cursul
Mureşului-Reghin-Bistriţa 1 •

Ca orice linie de armistiţiu, oare are rolul de a delimita zona ele
contact între trupele foste combatante, urmînd ca linia demarcaţională
definitivă să fie fixată prin tratativele de pace ulterioare, linia în discuţie avea un caracter provizoriu, tranzitoriu. De altfel, în cazul Transilvaniei problema unei linii definitive de demarcaţie urmînd traseul
amintit nu ar fi avut nici o justificare etnică şi istorică. In cetatea istorică a Albei !ulii, la 1 decembrie 1918, rezoluţia Marii Adunări Naţionale
consfinţea unirea pentru totdeauna a Transilvaniei, Maramureşului, Săt
marului, Crişanei şi Banatului cu Patria-Mamă, validind astfel eforturile
seculare ale românilor ardeleni, maramureşeni şi din părţile vestice,
pentru w~ertate şi unitate naiţională. Orice alte aranjamente diplomatice. de culise, care ar fi eludat voinţa nestrămutată şi liber exprimată
a m;1selor populare, lia Alba Iulia, au devenit. astfel, caduce.
1n consens cu dorinţa milioanelor de români, uniţi în sfîrşit într-o
singură patrie, guvernul României şi Consiliul Dirigent al Transilvaniei
au cerut guvernelor Antantei şi Ungariei să se asigure preluarea teritoriilor româneşti din Transilvania şi părţile vestice cu maximă celeritate şi fără incidente. Ca urmare a repetatelor şi fermelor cereri şi proteste ale autorităţilor româneşti centrale şi ale consiliilor şi gărzilor române locale, traseul liniei dema1·caţionale a fost mutat pe linia Munţilor
Apuseni - Vest de Sighetul Marmaţiei - Cicîrlău -Ardusa:t- Băseşti Chilioara - Crişeni - Panic -- Aghireş - Meseşenii de Sus - Seredei - Pria - Ciucea - Ciuci - Zam. Comparativ cu vechea linie
Mureş Reghin - Bistriţa, noua linie demarcaţională reprezenta un
pas înainte, raportată însă la situaţia' de ansamblu, ea însemna o ignorare flagrantă a realităţilor et'1ice şi politico-istorice din părţile vestice,
deoarece izola artificial de teritoriul naţional, comitatele Arad şi Bihor
în întregime, Sălaj şi Sătrnar - parţial, întîrziind astfel, şi punînd
1
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în pericol procesul istoric legitim de realizare a unităţii naţionale depline a statului român. 2
Din păcate, guvernul revoluţionar maghiar n-a înţeles, şi nici n-a
acceptat realităţile revoluţionare în curs, căutind să împiedice prin orice
mijloace integrarea teritoriilor în discuţie, invocînd constant linia Diaz,
din noiembrie 1918, ca linie definitivă şi acţionînd în consecinţă prin organele sale administrative şi militare. - autorizate să ia măsurile cele
mai drastice pentru stăvilirea voinţei legitime d~ libertate şi unitate
naţională a românilor. S-a ajuns, astfel la incidente regretabile pr:wocate de organele administrative şi militare maghiare, soldate cu morţi şi
răniţi în rîndurile consiliilor şi gărzilor naţionale române şi trupel01·
române eliberatoare cum au fost cazurile de la Teiuş, Beliş, Tîrgu Lă
puş, Cufoaia, Ileanda, Beiuş, Zalău, etc.
Evenimentele petrecute în Sălaj în perioada scursă între prim3 decadă a lunii ianuarie 1919 şi mijlocul lunii aprilie 19HJ, cinci linia demarcaţională a fost mutată şi fixată pe traseul ei normal, stabilit încă
din august 1916, constituie obiectul acestui articol.
Trecînd în revistă situaţia românilor din l'omitatul Solnoc-Dobîca (după reorganizarea administrativ-teritorială din 1968 localităţile fostului com:tat So!nocDobîca şi apoi judeţ Someş, situate în aval de Gura Vlădesei, pe ambele maluri
ale Someşului - zonă compact romfmească, C'Onstituie parte integrantă a judeţu
lui Sălaj n.n.) în perioada noiembrie-decembrie 1918, înainte de sosirea trupelor
române pe noul aliniament, semnalăm două scrisori datate 7 decembrie şi, n·spectiv, 10 decembrie 1918. adresate de Liviu Micşa preşedintele Consiliului Naţional
român al comitatului Solnoc-Dobîca, comandamentului trupelor române din Bistriţa.
In scrisoarea datată 7 decembrie 1918 se arăta: „Indată după ce s-a aflat despre
hotărîrea adunărei naţionale din Alba Iulia, consiliul maghiar al judeţului nostru
s-a întrunit în oraşul nostru (... ) şi a redicat protest în contra hotărîrei de la
Alba Iulia, motivîndu-şi protestul cu existenţa de o mie de ani a statului maghiar
şi ameninţînd cu învrăjbirea dacă se va înfăptui unirea Ardealului l'U Rorrn1nia (... ). Luarea acestei poziţii din partea Consiliului maghiar faţă de dreptul de
liberă dispunere a poporului român peste soarta sa a predispus spiritele in ccrc·urile maghiarilor la o ţinută duşmănoasă faţă de noi". 3 In C'ontinuare, în scrisoare
se dezY<iluic că autorităţile administrative comitatense au sistat sumele r.eccsa1·e
pentru întreţinerea gărzilor naţionale române şi în plus protopretorii condiţionează
:listribuirea ajutoarelor alimentare pentru cei lipsiţi şi pentru foştii ostaşi, de reinstalare-a cu scuze a autorităţilor comunale (notarii) alungate de minia populară
în timpul marilor revolte din noiembrie 1918. In finalul scrisorii, Liviu Micşa
invocînd şi situaţia explozivă creată prin incidentele grave soldate cu mulţi morţi
şi răniţi prnvocate de trupele maghiare la Tîrgu Lăpuş şi Cufoaia, cere ajutorul
grabnic al armatei române.
Scrisoarea a doua repetă şi a<·ccn tuează cele expuse în scrisoarea din 7 decembrie, rclevînd că: „Se face cea mai extinsă propagandă pentru organizaţia militară a sel·uilor (... ). Garda noastră e expusă la fel şi fel de invective cu tendinţa de-a putea fi desfiinţată. Sub pretexte false se intenţionează lipsirea n•).J.stră
de subofiţeri şi de materialul de lipsă (. .. ). Starea noastrii devine din ce în ce
mai precară şi mai primejdioasă" 4 •
Pentru asigurarea noului aliniament au fost destinate brigăzile 13 şi 14 din
divizia 7 infanterie, respectiv regimentele 14 infanterie pentru Baia Mare şi Sighetu! Marmaţiei şi regimentul 16 infanterie Suceava pentru Jibou şi Zalău.
Se poate lesne observa că forţele militare destinate pentru această acţiune
eTau cu totul insuficiente, luind în considerare două elemente esenţiale: vastita2

C. Grad, în Acta MP„ 5, 1981, p. 507-554.
Arhiva M.Ap.N. - M.St.M., fond. Ml., dos. 2166, f. 62.
' Idem, dos. 2854, f. 17.
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tea zonei şi efectivul redus al unităţilor sosite în grabă de peste Carpaţi să asigure preluarea şi apărarea noului aliniament. De altfel. în această primă fazl1,
idea directoare era prezenţa simbolică a trupelor române, chemate să asigure împreună cu gărzile naţionale locale, liniştea şi siguranţa publică precum şi preluarea fără incidente a administraţiei civile şi militare.
Peste tot solii de peste Carpaţi erau întimpinaţi de populaţia romfinea:>că
a localităţilor de pe cursul Someşului cu un entuziasm de nedeseris 5. ln teritoriul eliberat, consiliile şi gărzile naţionale româneşti, constituite în cursul lunii
noiembrie 1918 ca organe democratice de manifestare şi apărare a drepturilor naţionale rezultate din principiul autodeterminării, al libertăţii şi unităţi naţionale
au rămas în continuare ca organe administrativ-politice şi de asigurare a ordinii
publice. In Juna februarie 1919, cînd în condiţiile instalării şi consolidării administraţiei româneşti existenţa gărzilor naţionale dPvenise inutilă, creîndu-se un
paralelism stinjenitor pentru bunul mers al treburilor publice. ele au fost desfiinţate. In locul gărzilor naţionale s-au constituit tompaniilc teritoriale de jandarmi (cite o companie pentru fiecare comitat).
Efectivele militare reduse destinate să pre:a noul aliniament. au predispus
spiritele înfierbîntate din unităţile militare maghiare cantonate la Zalău, la o
atitudine belicoasă, promotor fiind maiorul Gyurocsik. cel mai înverşunat oponent
al noilor realităţi politice. Drept urmare s-a pus la cale capturarea trenului care
transporta trupele române spre Jibou şi Baia Mare. Planul a fost însă dejucat
de comandantul gărzilor naţionale române din Jibou, locotenentul în rezervă
avocat Aurel Hetco, care a plecat înaintea trupelor romfme şi în gara Gherla
a dezvăluit comandantului unităţii în marş spre Jibou-Baia Mare, colonelul Ioan,
ambuscada pregătită de trupele maghiare.
Din memoriile lui Aurel Hetco - aflate în posesia muzeului nosiru rezuJUi că acesta, bun cunoscător al zonei şi avînd experienţa frontului. a prop~1s
un plan nou de eliberare a localităţii Jibou - plan acceptat în întregime - 2are
prevedea debarcarea batalionului din regimentul 14 în gara Var (:l km Sud-Est
gara Jibou) şi continuarea marşului pe jos în di!;pozitiv de luptă. Tentativ:i de
capturare a trenului eşuînd, trupele maghiare s-au ret1·as spre Cuceu-Zalău. iar
Jibou! a fost eliberat în data de 10/11 ianuarie 1919, fără incidente.
Pentru apărarea Jiboului au fost lăsate două companii, care cooperau strîns
cu garda naţională romănă din zonă. In ziua de II ianuarie comandamentul trupelor maghiare din Zalău a adresat comandantului trupelor române din Jibou,
sublocotenentul Luca, un ultimatum semnat de maiorul Gyurocsik, care îi cerea
părăsirea Jiboului în 4 ore, în caz contrar rc'curgîndu·se la forţa armelor.
O rezistenţă cu sorţi de izbîndă fiind imposibilă, dată fiind insuficienţa forţelor apărătoare, acelaşi Aurel Hetco l-a contactat pe preşedintele consiliului naţional maghiar din Jibou, Vilmos Brandt şi i-a ('erut să intervină pe lingă profesorul Apathy, preşedintele Consiliului naţional maghiar din Transilvania. pentru
a da ord.inul de încetare a acţiunii iresponsabile puse la cale de maiorul Gyurocsik. Lucid, Vilmos Drandt a înţeles imensul pericol ce ameninţa populaţia civilă
a Jiboului şi a luat imediat legătura cu adjunctul lui Apathy, care a promis că
se vor lua de urgenţă măsurile solicitate. Apoi, ambii purtători de cuvint ai locuitorilor Jiboului au transmis în calitate de contruparlamentari, trupelor maghiare aflate la Cuceu, ordinul telefonic de contramandare a acţiunii - contramandare comunicată ulterior şi comandamentului maghiar din Zalău de însuşi
/\păthy.

Incidentul evitat în extremis la Jibou, n-a mai fost însă împiedicat Ia Zalău.
J.)in documentele păstrate în arhiva Ministerului Apărării Naţionale şi din memoriile participanţilor la evenimC'ntde din acel<' zile> tumultuoase 6 rezultf1 că. după
sosirea în Jibou a batalionului 2 clin regimPntul Hi Suceava, la punct:JI de co1nandă a unităţii s-au prezentat padaml•ntari di:-i Zal<iu care au cerut acordarea
unui timp de 10 zile pentru retragerea trupelor maghiare în spatele liniei demarcaţionale şi permisiunea ca garda maghiară din Zahiu să funcţioneze în continuare. Comandamentul batalionului român a acordat .J8 de orc pentru eyacuarea
~
8
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oraşului şi a respins propunerea a doua. Parlamentarii maghiari au promis că
trupele vor evacua oraşul în linişte şi că autorităţile administrative ale oraşului
vor asigura în cooperare cu garda naţională română predarea fără incidente a

localităţii 7 .
După

ce au aşteptat în gara Crişeni retragerea ultimelor efective maghiare,
trupele române îmbarcate în tren s-au pus în mişcare spre gara '.j.'igani (Crişeni,
actuala gară a oraşului Zalău). In triunghiul de deviaţie spre Zalău, grupe răzleţe
din trupele maghiare au minat linia şi au luat cu asalt vagoanele. Incidentul s-a
so>dat cu 6 soldaţi morţi (unul în timpul atacului, ceilalţi 5 - conductori la eă
ru~c după ce au fost capturaţi); 13 răniţi printre ei sublocotenenţii Lateş şi
M;igureanu - şi 7 dispăruţi 8 .
Batalionul comandat de maiorul Rozin s-a regrupat pe dC'alurile Ortelccului
şi p;-'.ntr-un contraatac viguros, susţinut de întăriri sosite de la Jibou, a recuperat trenul şi a respins trupele răzleţe dincolo de linia de demarcaţie provizorie
(l/14 ianuarie 1919).
Din memoriile lui Iulian Andrei Domşa - fostul comandant al gărzilor naţionale române din Zalău, rezultă că răniţii au fost transportaţi şi îngrijiţi la
spitalul orăşengsc din Zalău, iar soldaţii ucişi au fost înmormîntaţi cu onoruri
militare în cimitirul oraşului.
Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul, generalul Neculcea, comandantul diviziei 7 infanterie împreună cu generalul francez Patey
a intreprins o cercetare amănunţită care a dezvăluit vinovăţie indubitabilă a
autorităţilor maghiare. La Zalău s-a găsit o telegramă a profesorului Apathy prin
care trupele maghiare erau îndemnate să opună rezistenţă. Pentru a se evita
o nouă încălcare a convenţiilor încheiate, comandantul diviziei 7 a dispus:
1) Arestarea şi judecarea profesorului Apathy; 2) Plata de către municipalitatea
clujcan;i. a !JOO OOO de coroane familiilor celor ucişi; :l) plata cheltuielilor de inmormînlare şi ridicarea unui monument victimelor atacului (Monumentul s-a ridicat şi inaugurat în 1920 în prezenţa generalului Petala n.n.); 4) deţinerea notabiU;';ţilor din Zalău şi din localităţile învecinate 9 .
După eliberarea Zalăului şi preluarea poziţiilor de pe noul aliniament a Io-t
instalat ca prefect al Sălajului eliberat avocatul dr. Gheorghe Pop şi ca primai·
al uraşului Zalău, avocatul dr. lul!an Andrei Domşa.
In toată luna ianuarie, detaşamentele mobile ale diviziei 7 infanterie, de
valoarea unui pluton. uneori chiar de valoarea unei companii au întreprins acţiuni de dezarmare a localităţilor din sectorul recent eliberat. Aceste acţiuni urmăn·au două obiective: l) pacifica1·ea localităţilor şi instalarea ordim'i publice
absolut indispensabile bune funeţionări a administraţiei civile şi militare; 2) prevenirea izbucnirii unei noi revolte populare similare cu cele din noiembrie-decembrie 1918, cauzate de situaţia economico-socială grea lăsată mo~tenire de cei
4 a.'l<i de război. De altfel, în toate localităţile foştii soldaţi, întorşi de pe frontui;
înarmaţi constituiau un potenţial pericol de anarhie. Astfel batalionul al 3-lea
din regimentul 16 Suceava din Jibou a trimis un pluton la Surduc pentru a restabili ordinea la cele două mine de cărbuni, „unde lucrătorii - după cum notează buletinul informativ al diviziei 7 sînt bolşevid (în sensul de anarhişti
n.n.) şi este nevoie a menţine în continuare plutonul acolo". Elemente din rcgime:1tul 15 infanterie dezarmează satele Birsa şi Domninl - unde era o gardă
cu IO arme- Deja, Sălăţig, Nadişul Român - gardă naţională cu 4 ruime- Giurtelec~1l Hododului. Alte subunităţi ale diviziilor 6 şi 7 infanterie dezarmează localitf~ţile Panic, Soimuş, Brebi, Firminiş, Ortelec, Someş Guruslău, Piroşa, Mirşid,
Popc'ni, Cuceu, Chendrea, naciş, Popteleac, Călacea, Solomon, Gîrbou şi alte kJcalităţi.

C. Drăgănescu. Campania 1918-1921, curs predat la Şcoala superioară de
în anii 1926-1929, p. 81-82.
Vezi telegrama 719 din 7 i1anuarie 1919, Arh. M.Ap.N. - M.St.M .. fond. Ml.,
dos. 2614, f. 24 şi 25; Idem, fond. 2270, divizia 7, dos. 734, f. 4, 23, 24; Idem, fond.
226!1 - divizia 6, dos. 144, f. 22.
9 Idem, fond. Ml., dos. 2614, f. 9, 10, 11 telegrame referitoare la mf1surile
luate de comandamentul diviziei 7 după incidentul din gara Ţigani (Crişeni).
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Din Zalău s-au strins de către batalionul 2, comandat de maiorul Rnzin: 207
arme militare, 257 arme de vinătoare, 60 de revolvere, 101 săbii, 59 de pistoale,
132 baionete şi pumnale, 10 grenade, 2 935 cartuşe de mitralieră şi 148 cartuşiere;
din Jibou batalionul 3 din regimentul 16 infanterie a adunat: 142 de .arme, o
mitralieră şi 5 lăzi cu cartuşe, iar din Cehu Silvaniei 10 mitraliere. 200 de
arme cu un ·cartuş şi 15 revolverelo:
Din documentele recent identifiC'ate rezultă că aceste acţiuni au continuat şi
în luna februarie deoarece măsurile luate n-au reuşit sii stăvilească tulburările
(tăierea pădurile particulare, comunale şi ale statului, ocuparea pămîntului şi pă
şunilor particulare, devastarea proprietăţilor). !ntr-un raport către connndantul
regimentului 16 Suceava, maiorul Rozin arăta că a luat cele mai aspre măsuri
pentru a opri comiterea unor asemenea fapte, anexînd la raport şi un exemplar
din ordonanţa afişată în Zalău şi împrejurimi. In raport, maiorul Rozin releva
că nu se justifică plîngerile conducerii oraşului Zalău referitoare la lipsa măsu
rilor de asigurare a ordinii publice11.
Gheorghe Pop primul prefect român al Sălajului, într-un raport dtrc
Consiliul Dirigent nota: „De la denumirea mea de prefect tot cu rPzolvirea cererilor de natura aceasta (tulburări de proprietate n.n.) m-am ocupat~12 iar C.N.H.
al comitatului Solnoc-Dobîca prin preşedintele Liviu Micşa cerea autorităţilor militare să ia măsuri pentru oprirea devastării pădurilor deoarece „să fac pagube
însemnate dar şi pentru că în multe comune sunt puţine păduri, iar dacă şi
acelea se pustiesc peste unu doi ani. oameni pot ajunge fără lemnele trebuincioase"13.
Plasele din judeţul Sălaj rămase neeliberate - Crasna, Şimleu, Tăşnad erau subordonate comisarului guvernamental din Carei, Mihai Makray, care ·a
ordonat luarea celor mai drastic':' măsuri împotriva românilor.
După incidentul de la Zali"1u, pentru a se evita noi vărsă!'i de sîngl', batalionul lui Gyurocsik a fost transferat la Hajduszoboszlo lingă Debreţin, dar după
puţină vreme a fost readus în Sălaj şi cantonat la Nuşfalău şi Şimleu Silvanb 14 •
Avînd mină liberă, soldaţii lui Gyurocsik întreprind adevărate expediţii de
represalii împotriva satelo1· din jurul Şimleului, prctex:tînd că ordinea publicC1 e
subminată de elemente turbulente. Peste tot gărzile naţionale 'române sînt dezarmate, iar casele fruntaşilor români percheziţionate, pretinzîndu-se arme. Ch!ar
şi locuinţa de la Bădăcin a Clarei Maniu mama preşedintelui Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu, fOSltă preşedinte a „Reuniunii femeilor române ·sălăjene" - a fost
percheziţionată, cerindu-se, cu scop vădit şicanator, arme. In ziua de 18 ianu:.1rie
1919, fruntaşii mişcării naţionale şimleuane, Alexandru Gheţia vicarul Silvaniei, Alexandru Aciu şi Coriolan Meseşan - comandanţii G.N.R. din Şimleu, ambii
avînd gradul de căpitani - au fost arestaţi la domiciliu şi chestionaţi asupra sentimentelor lor şi a populaţiei romăneşti majoritare faţă de unirea cu România 15 .
Vrînd să păstreze cu orice preţ linia demarcaţională, autorităţile militare şi
civile maghiare iau măsuri de sporire a efectivelor militare şi înrolarea C'U lut·ţa
a tuturor persoanelor valide în armata maghiară fără deosebire de naţionalitate.
Puşi într-o situaţie disperată românii se refug:au în mas{1 peste linia demarcaţională provizorie la Zalău, Cehu Silvaniei, Băseşti şi Huedin, cerind ajutor militar pentru a pune capăt acelei atmosfere de teroare şi arătînd că la cd mai mic
semn al autorităţilor militare româneşti, 10 OOO de români sînt gata să st• înroleze in armata română16.
In Vakăul de Jos fosta jandarmerie locală intoars.'i odată cu detaşamentul
lui Gyurocsik a pornit o adevărată teroare 17 . Cazuri similare s-au petrecut la
10 Idem, fond. 2270, - divizia 7 infanterie, dos. 734 (rapoarte operative pc
luna ianuarie).
11 Idem, fond. 2270, dos. 714, f. 114-115.
12 D.G.A.S. Bucureşti, fond. Consiliul DirigPnt - Rl'sortul Inkrne - 11 - J'l.
f. 1-3. raportul din 19 aprilie 1919.
13 Am. M.Ap.N. - M.St.M„ fond. 2270, dos. 487. f. 323.
u C. Meseşan, Un epizod al ostatecilor, Şimleu-Silvaniei, 1932, p. 6.
15 C. Grad, op. cit„ p. 528-529, documentul 10.
18 Ibidem, p. 510.
17 Arh. M.Ap.N. M.St.M„ fond. ML, dos. 2154, f. 109.
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Nuşfalău, Halmăşd, Recea, Pericei, Măierişte, Mălădia, etc., fiind ucişi Grigore
13laga şi Petre Ioan din Halmăşd şi Ioan Cozma din Mălădia 18 .
De-a lungul liniei demarcaţionale provizorii incidentele provocate de trupele maghiare se ţineau lanţ culminînd cu ocuparea Zalăului în zorii zilei de
23 februarie 1919. Din informaţiile furnizate de rapoartele brigăzii 13 infanterie
rPzultă că atacul s-a declanşat la miezul nopţii dinspre Aghireş şi Crişeni con<'Omitent şi cu efective numeroase. Surprinse, trupele române s-au retras spre
Orh>lec trimiţînd parlamentari la Zalău prin care cereau evacuarea imediată a
o;·aşului şi eliberarea fără condiţii a prizonierilor. La scrisoarea comandamentului
român comandamentul trupelor ocupante a răspuns în aceiaşi zi, pu.nînd condiţii
ir.ac('eplabiiel!l. In deruta creată de atacul matinal a fost luat prizo!lier şi sublo<'otenentul Traian Pătcaş, voluntar în armata română, fost contabil la Banca
,.Silvania~ din Şimleu, veteran de pe frontul galiţian, unde-l avusese camarad
ele. arme pe maiorul Gyurocsik. necunoscut de unul din foştii subordonaţi Traian
P<-tkaş a fost prins, torturat şi apoi executat din ordinul expres al maiorului Gyurocsik. Alţi refugiaţi au reuşit să se strecoare neobservaţi spre Ortelec - cum a
fost cazul sublocotenentului Păuşan, agentul M.C.G. român2°.
.
In cele două zile de ocupaţie a Zalăului au fost afişate proclamaţii care cereau populaţiei civile să se împotrivească autorităţilor româneşti. De asemenea din
documente rezultă că s~au distribuit arme populaţiei maghiare, iar populaţia română a fost deţinută.21 Deoarece detaşamentul invadator a refuzat să părăsească
oraşul în termenul fixat de comandamentul regimentului 15 infanterie Războieni,
trupele române au fost nevoite să utilizeze demonstrativ artileria, astfel că în
ziua de 25 februarie oraşul era reluat de trupele române. Organele de propagandă
maghiară au făcut o zarvă enormă în jurul acestei chestiuni, susţinînd că oraşul
ar fi fost distrus cu sălbăticie şi străzile ar fi pline de răniţi şi morţi 2 2.
Un alt incident s-a produs cu ocazia înmormîntării preşedintelui Partidului
Naţional Român, George Pop de Băseşti, cînd trupele maghiare au atacat localitatea Băseşti apărată de garda naţională locală comandată de protopopul
Alexandru Ac-him - şi de un pluton din batalionul 2 infanterie din regimentul 16
Succava.23
lntr-o scrisoare adresată comandamentului diviziei 7 infanterie din Dej,
C.N.R. din Băseşti, considerindu-se purtătorul de cuvînt al romfinilor din satele
cil' Subcodru, cerea o companie de soldaţi deoarece: „mereu suntem atacaţi de
sf1cui: ziua, noaptea stau soldaţii români în număr de 16 inşi gata, aşa că nu
mai sunt în stare a sta pe picioare din cauza agitaţiei şi a nedurmitului. Comuna
13fo;cşti e dincoace de linia de demarcaţie cu mai mulţi inteligenţi şi sumedenie
de refugiaţi. Ţinta adevărată a secuilor e acuma comuna noastră care e centrul
părţilor de subt Codru".2 4 Comandamentul diviziei 7 într-un raport către comandamentul trupelor din Transilvania arăta: „S-a relevat în multe din rapoartele
Jnformative atacurile mişeleşti pe care în mod sistematic, bandele ungureşti le
săv:rşesc peste linia de demarcaţie, rapoarte prin care nu a putut să reiasă chinul
şi durerea fraţilor încă sub jugul neuman al duşmanilor noştri, ecou care însă·
zilnic ne îndoliază sufletul nostru~2s.
Comandamentul armatei române a încercat în repetate rinduri să trateze cu
comandamentul trupelor maghiare în chestiunile relative la traseul liniei demarcaţionale provizorii şi la tratamentul românilor din zona aflată încă sub ocupaţie
maghiară. Toate încercările s-au dovedit infructuoase din cauza atitudinii refrac-

ts C. Meseşan, op. cit., p. 9.
19 Arh. M.Ap.N. - M.St.M., fond. 2270, dos. 697, f. 15-16.
~ 0 Idem, fond. 2269, dos. 144, f. 95. 96, 101, 106, rapoarte informative ale
diviziei 7 către divizia 6; Idem, fond. 2270, dos. 683, f. 67, 68, 74, 81, 82, 91.
21 Idem, dos. 487, f. 480-481 - Proclamaţia afişată de Consiliul maghiar al
oraşului Zalău.
22 Nimicirea
4 martie 1919.

23

Zalăului.

Ce scriu ziarele

2•

Arh. M.Ap.N. - M.St. M., fond.
Idem, dos. 487, f. 394-:!95.

25

Ibidem, f. 393.

ungureşti,

în Patria, anul I, nr. 15 din

2270, dos. 720, f. 145.
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tare a comandamentului maghinr care susţinea că nu recunoaşte ca linie demardecît linia Diaz din 13 noiembrie 1918. ln scrisoarea de răspuns a comandamentului regimentului 32 din Tăşnad către comandamentul trupelor române
din Cehu Silvaniei se afirma tranşant: „Nu recunoaştem hotărîrea unilaterală din
adresa dvs. - relativă la linia de demarcaţie. Pentru armata maghiară este valabilă linia de demarcaţie ce trece prin Bistriţa Reghinul Săsesc şi rîul Murăş. . . Această adresă este redactată după indicaţiunile comandamentelor noastre
superioare"26.
ln aceste condiţii represiunile contra românilor se înteţesc. lncepînd de la
mijlocul lunii martie 1919 fruntaşii politici din zona Şimleu: Alexandru Aciu,
Coriolan Meseşanu (cu soţia lui Adela Meseşan), Aurel Maşcan, Virgil Barbolovici. Petru Şireag, Ion Creţea, dr. Iuliu Mureşan, dr. Valer Ancean, Iuliu Pop,
preoţii Ostatea, Valentin Coj)Qs, Groza au fost arestaţi şi internaţi ca ostateci la
Nyircgyhaza, iar Clara Maniu, Cornelia Maniu şi Romul Erdely la Budapesta.
Ostatecii români au fost eliberaţi abia în 23 mai 1919 cînd s-a făcut schimbul de
prizonieri între cele două părţi, pe rîul Tisa. Partea maghiară a predat părţii
române familia Maniu (Clara şi Cornelia) şi alţi µeste 100 de ostateci, piimind
în schimb familia Kun, originară din Lelei2 7 •
Linia demarcaţională provizorie şi-a încheiat scurta dar periculoasa existenţă
in aprilie 1919, odată cu ofensiva victorioasă a armatei române spre Vest, încheiată cu eliberarea întregului teritoriu naţional şi fixarea liniei demarcaţionale pe
aliniamentul recunoscut de Antantă încă din august 1916.
Pe teritoriul judeţului nostru au acţionat diviziile> 6 şi 7 infanterie. Divizia 7
a acţionat în sectorul Giurtelccul Hododului, Aghireş, Meseşeni pe trei coloane:
1) Coloana Nord (regimentul 16 infanterie şi 3 baterii de artilerie pe direcţia
Giurtelecul Hododului); 2) Coloana centru (regimentul 27 infanterie Bacău, un
batalion din regimentul 15 infanterie. Războieni şi 2 baterii de obuziere) pe direc\ia Crişeni-Hereclean-Borla-Dioşod; 3) Coloana Sud (2 batalioane din regimentul 15 infanterie şi o baterie de munte) pe direcţia Zalău-Aghireş-Mese
şenii de Jos-Recea.
Divizia a 6-a a acţionat cu flancul drept (colooana Nord. -/regimentul 24 Tecuci în sectorul Crasna). ln cele 3 zile cit a durat eliberarea judeţului nostru armata română n-a întimpinat o rezistenţă serioasă. Totuşi, s-au dat lupte de curăţire lîngă Aghireş (pădurea Aranok), Crasna, Recea, Borta (pădurea Csarnok)
şi Şimleu. In ziua de 17 aprihle a fost eliberată Crasna, iar în 18 aprilie, Şimleu
Silvaniei, Nuşfalăul, Porţiul şi Derşida2s.
Referindu-se la situaţia judeţului în primele zile după eliberare prefectul
Gheorghe Pop nota în raportul din 19 aprilie către Consiliul Dirigent următoarele:
„Situaţia judeţului care era foarte serioasă ba pot să zic, că mai înainte chiar
gravă, acum începe a se ameliora, uşura. Armata regală înaintează cu triumf
şi în scurt timp va ajunge linia demarcaţională fixată din nou ... De prezinte e
imposibil a prelua imperiul peste întreg judeţul deoarece inteligenţia română din
plasele Crasna, Şimleu şi Tăşnad parte nu s-au reîntors din refugiu, o parte e
deţinută şi dusă de vrăşmaşi, iar fără consultarea lor nu ştiu cum vor fi aplicaţi
a primi oficii". Pentru preluarea administraţiei prefectulni propunea o listă cu
persoane care să fie numite în posturile cheie: dr. Octavian Felecan - subprefect; dr. Iuliu Pop - prim-notar; Vasile' Nicolaievici - notar II; Alexandru Pop
!?i Ladislau Ghiurco - prim-pretori în plasele Cehu Silvaniei şi respectiv Jibou,
iar Alexandru Marcu în Zalău; pretori Virgil Pop, Remus Roşca şi Cornel Gheţie;
Iosif Fărcaş - prim-medic judeţean şi Iuliu Szaplonczai - medic conducător la
spitalul din Zalău. Pentru plata funcţionarilor se cereau Consiliului Dirigent
caţională

Idem, dos. 697, f. 51.
Meseşan, op. cit., p. 26-31; Alexandru Aciu, Şimleul sub linie demarcaţional4 în Tiron Albani, 20 de ani de la Unire, I, Oradea, 1938, p. 316-317.
28 C. Drăgănescu, op. cit., p. 89; Gen. D. Mărdărescu, Campania pentru dezrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei, Bucureşti, 1922, p. 46-48; Arh. M.Ap.N.
- M.St.M., fond. 2270, dos. 720, f. 192, 197, 198, 215; Armata înaintează trium/4toare, în Patria, an. I, nr. 60 din 20 aprilie 1919.
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200 OOO de coroane, iar pentru siguranţa publică se solicita trimiterea a 400 de
jandarmi deoarece compania din Zalău nu dispunea decit de 76 de oameni fără
ofiţerU'9

După
Naţionale

aproape 5 luni de la votarea istoricului act al Marii Adunări
de la Alba Iulia, judeţul Sălaj îşi găsea, în sfîrşit locul firesc
în cadrele statului naţional unitar român.
CORNEL GRAD

DES ASPECTS DU PROCESSUS HISTORIQUE D'INTEGRATION ORGANIQUE
DU DFJPARTEMENT DE SALAJ DANS LES STRUCTURES POLITIQUES
ADMINISTRATIVES DE L'ETAT NATIONAL UNITAIRE ROUMAIN.
•LA LIGNE DE DEMARCATION PROVISOIRE (JANVIER-AVRIL 1919)
EN SALAJ

(Re sume)
En s'appuyant sur des documents inedits identifies dans l'Archive du Grand
Etat-Major Rownaiin. et dans l'Archive historique centrale, l'auteur presente la
situation du departement de Sălaj apres l'historique Grande Assemblee Nationale
d'Alba Iulia - depuis le 1-er decembre 1919 jusqu'a la premiere rnoi·tie du mois
d'avril 1919. Dans cette periode, grâce a des phenomenes complexes de nature
diplomatique, politique et militaire, le departement de Sălaj est reste isole du
territoire national par la ligne de demarcation provisoire etablie par les representants de l'Entente et de la Hongrie, avec l'omission volontaire des interets legitimes du peuple roumain.
L'auteur y presente aussi quelques dates concernant l'installation des autorites roumaines, civiles et militaires, dans le territoire recemment reuni a la
Patrie, ainsi que Ies premieres mesures administratives, economiques et politiques, prises par ces autorites en vue· de l'integration organique du departement
de Sălaj dans les cadres de l'etat national unitaire roumain.
De meme, on releve les consequences desastrueuses de l'etablissement de la
ligne de demarcation provisoire au milieu du bloc ethnique roumain de l'ouest
du pays, consequences concretisees dans des incidents graves soldes par des morts
et des blesses, par des repressions dures contre la population roumaine, par des
deportations en Hongrîe, etc.
L'iăee qui resuite de la presentation de tout le materiau base sur des faits,
c'est le rejet ferme de la part du peuple rownain tout entier et de la part de ses
autorites competentes de n'importe quelles tentatives d'eluder, par des arrangements politiques et diplomatiques de coulisses, son aspiration legitime d'unite et
de liberte nationale.
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Fig. I. Cererea C.N.R. Solnoc-Dobica

adresată comandamentului diviziei 7 infanterie, prin care solicită luarea celor mai stricte măsuri împotriva celor care
devastau pădurile - 21 ianuarie 1919.
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Fig. 2. Telegrama diviziei 7 infanteTie referitoare la incidentul din gara Zalei&.
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comandantului militar român al oraşului Zalău cuprinzînd mă
surile luate pentru menţinerea ordinei publice în oraş şi împrejurimi.
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Fig. 4. Raportul maiorului Rozin, comandantul Qatalionului II din regimentul 16
Suceava referitor la primele măsuri luate de autorităţile militare române dia
Zalău pentru instalarea fi menţinerea ordinei.
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