MASACRUL DE LA

CORNEŞTI.

SEPTEMBRIE 1944.

Literatura de specialitate din ţara noastră, istoricii români au acordat
o atenţie deosebită celor patru ani de ocupaţie horthystă asupra nordului
Transilvaniei. A fost descris regimul de teroare instaurat de ocupanţi,
calvarul expulzărilor în masă, deportările la muncă forţată sau în lagă
rele naziste de exterminare în masă, cruzimea cu care erau reprimate
chiar şi cele mai neînsemnate forme de protest, intensa acţiune de deznaţionalizare prin desfiinţarea şcolilor şi a publicaţiilor româneşti, trecerea forţată a românilor la confesiunile reformată sau romano-catolică.
„Numai în răstimpul dintre 1 septembrie şi pînă la 1 iulie 1942 - scria
gazeta Telegraful Român - , va să zică în mai puţin de 2 ani, duşmanii
noştrii de veacuri au săvîrşit în >Attlealul de Nord: 951 omoruri, 4013
maltratări, 14 359 arestări, 7840 internări, 13507 expulzări (în acest număr
nu intră cei peste 200000 de refugiaţi). 1n acelaşi timp s-au ,expropriat
cîteva sute de case particulare şi publice; s-au desfiinţat peste 208(} scoli
româneşti; s-au dărîmat din temelie 13 biserici româneşti; dreptui de
proprietate a fost atacat prin procese la peste zece mii de case particulare şi publice, precum şi fa într.ep1•inded°. comerciale şi industriale.
Mai puneţi Ja toate acestea stricăciunile aduse monumenitelor, clădirilor
şi altor valori mobiliare şi imobiliare plus şicanele şi abuzurile de altă
natură: confiscările de aparate de radio, prigonirea şcolilor româneşti şi
a recruţilor. români etc.
·Daunele ·materiale suferite de la maghiari nu se pot evalua. Efo se.
cifrează la mai multe miliarde".
Nu trebuie trecute .cu ,vederea atrocită.ţile de genul celor de la Li~ice
sau Oradour, asupra cărora istoricii români al.,l insistat mai puţin, cum
este cazul celor ele la Ip şi Trăsnea din septembrie 1940, sau cele de la
Sărmaş şi Moisei, comise de ocupanţi în retragere, cînd· au fost asasinaţi·
zeci şi chiar ,sute de oameni nevinovaţi şi fără apărâre; între· care femei
şi copii,. au Joş_t ioc.encliaJe gospodării, distmse total sau parţial ·aşezările
respective.
·
·
Masacrul de la Corneşti a avut „şansa" de a fi cunoscut la scurtă
vreme după comitere de opinia publiică românească, datorită participării
presei ·1a ancheta desfăşurată. Gazeta ,;Telegraful Român'' c11n Sibiu; ·care
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a trimis un delegat la Corneşti, scria: „La Corneşti sat românesc, de pe
Tîrnave, ocupat vremelnic de trupe maghiare, au fost lăsate în urmă rle
vitejii fugari cadavrele oribil mutilate de 20 de ostaşi români (căzuţi
prizonieri - n.n.) Beregate tăiate cu cuţitul, nasuri ciuntite şi un ostaş
ars de viu, iată gama putinţelor acestei hoai·de de sălbatici care se investesc impertinent de peste 1000 de ani cu funcţii civilizatorii în spaţiul
Europei Centrale".
.
_ .
Intr-o notă a aeeluiaşi ziar îşi informa cititorii că „Potrivit unui
comunicat a Marelui Stat Major al Armatei, la ,schingiuirea ostaşilor români de la Corneşti a luat parte şi populaţia maghiară din acest sat. S-au
luat măsuri pentru idenitificarea unităţii maghiare care a ocupat acel sat
şi a tuturor celor vinovaţi4.
Do<;:umentele aparţinînd „dosarului" Corneşti reproduse în continm1re
redau mai bine decît orke comentariu tragismul evenimentelor petrccutf'
în acel sat de pe Tîrnave ce se înscriu în rîndul atrocităţilor comise în anii
ultimului război mondial, a căror rememorare nu are ca scop decît acela
de a atrage atenţia opiniei publice pentru ca faptele de acest gen să nu se
mai repete.
GHEORGHE ROBESCU

ANEXE:
1. ARMd1'A 4
Stat Major

. ·- ...... _fi···,.·„

T 1,~

Nr. 259409 din 13 septemvrie 1944
ARMATA 4
Către

MARELE STAT MAJOR
Secţia

2

Urmare la Raportul informativ Nr. 259332 din 11 Septemvrie ora 8;
Am onoare a înainta alăturat raportul Maiorului Jitaru V. Anton din are~t
Ccima:ldament, împreună :::u un dosar compus din 8 file, relativ la ancheta fă;:ută
in ziua de 11 Septemvrie 1944 în comuna Corneşti judeţul Tirnava Mi2ă, unde
armata şi populaţia ungurească au masa:::rat 20 ostaşi români.
Vă rog să binevoiţi a interveni Jocului în drept spre a fa;:e demersurile ne::-e·
sarf pe cale cliplomati:::ă, pentru ca asemenea fapte reprobabile să înceteze.
COMANDANTUL ARMATEI 4
General de Corp de Armată
Gh. Avramesru
ŞEFUL

DE STAT MAJOR

General
A. Gavrilescu
Arh. M. Ap. N. -

M. St. Mj„ fond 26 (Armata IVJ, dosar nr. 1646/1944.
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Declaraţie

Subsemnatul Lo::ot. rez. Lungu IVI. Alexandru din Bat. 5-a Regimentul I Act.
Grea de::-!a.r următoarele: In ziua de 10 Septemvrie a.c. ocupînd poziţia în marginea
sal'fllui Conwşti, (S.F.) am auzit că în satul Corneşti sunt mai mulţi osta')i români
oribil ,mutilaţi de ·unguri. Cum nu am ::rezut că a::est popor poate fi atât ele sălba
tc:: am plecat în sat pentru a mă ~onvinge.
lntr-adevăr după circa 400 m, dela intrarea în sat am văzut doi osta')i români
mo:·ţi pc marginea drumului. Cel de al doilea ostaş era cu ambele ure::-hi tăiate
prr'~um ')i jumătate din nas. Cum în::epuse să intre în putrefacţie nu mi-am putut
da seama ela::ă avea şi o::hii s::oşi.
Din actele care se găseau asupra acestui ostaş rezultă că se numPşte Oprea
GhPorghe.
Am mPrs mai departP, iar la un rn:ţ de drum, erau alţi doi ostn'ii morţi dintre
carp unul Pra tăiat ln gît. inr celălalt avea piciorul rupt de o schije.
(ss) Lo:ot. rez. Lungu Alexandru

-·

CURENTUL
Stat Major Bir. 2
3. Nr. 20015 clin 11 Septemvrie 194"1
către
CIREŞUL

La ordinul Dvs. telefonic am onoare a raporta că, cercetînd cazul ,mutilării unor
rătre Unguri la Corneşti am constatat ::ă într'adevăr au fost
::adavre de ostaşi români cu nasul şi urechile tăiate probabil de
rătre Unguri.
Anexăm de::laraţiile obţinute.
.
COMANDANTUL CURENTUL
General (ss) O. Ionaşcu
Şeful de Stat Major
Lt. ::ol. (ss) A. L"'onin
Pt. conformitate
Şeful biroului 2
maior A. Jitaru
soldaţi români, ele
găsite în localitate

DECLARAŢIE

4.

Subsemnatul Plut. Coman M. Dumitru din Regimentul 1 Art. Grea de:lar
următoarPlP:

In ziua de IO. IX. 1944 am primit ordin dela Dl. Colonel Dobri:eanu Alex.
Comandantul Regimentului să adunăm toţi ostaşii căzuţi la datorie, din se:torul
nostru Str. României.
- Am găsit în curtea unui ungur pe Plut. Colan Stelian din Regimentul 34
I nf. tăiat la beregată şi arterele dela mîini lîngă pragul casei, neavînd nici o plagă
ill' glonte.
- Un erou necunos:ut ars de viu.
- Un so!dat ::u o:hii scoşi şi urechile tăiate.
- Iar restul soldaţilor au fost împuş:aţi.
S'au îngropat 8 în curtea bisericii şi 7 în Cimitirul satuhti Corneşti.
ToatE' a~tele găsite asupra lor se găseso la un Subit. Do:tor.
A "easta e dP::laraţia pe :are o dau şi o semnez.
l~s.) Plut. Coman M. Dumitru.
P. ~onformitate
Şeful biroului 2
Maior
A. Jitaru
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3.

Subsemnatul, intrînd cu Divizionul în satul Corneşti am văzut pe Str. Româme1 cîţiva (aproximativ 5-6) soldaţi români morţi pe lingă case. Unul din ei aven
nasul şi urechile tăiate. Altul era cu gîtul tăiat probabil că din cauza clureT"tlor
ochii erau eşiţi din orbite şi umflaţi'.
Am raportat cazul Domnului Colonel Dobri::eanu, Comandantul Rcg. 1 Art. şi
_am primit ordin să iau măsuri pentru îngroparea lor, care s'a executat în curtea
bisericii.
(ss)

Gh. Iliescu
Reg. I Art. Grea

Căpitan

6.

p. conformitate
biroului 2
maior A. Jitaru

Şeful

PROCES VERBAL
30 Scptemvrie 1944

Astăzi

In Comuna Corneşti Judeţul Tîrnava Mică în faţa noastră :Magistrat Marines::u Alexandru, Procuror Instructor Militar la Curtea Martială a Armatei
a IV-a, şi Loct. Irimescu Florea Ofiţer la Poliţia Judiciară de la Pretoratul Armatei a IV-a, s-a luat legămîntul jurămînt, prevăzut de art. 150 Cod Justiţie Militară,
O-lor:
- Locotenent Medic Dr. Emil Albu din Reg. 82 Infanterie ce are calitatea de
medi:: legist al Circumscripţiei Tîrnăveni Rurali.
- Doctor Artur Henrich, origine etnică germană de profesiune medic primar
rhirurg la Casa de Asigurări Tîrnăveni.
- Doctor Ştefan Csegezy, medic particular la origine etnică maghiară.
Drept s-a încheiat prezentul proces verbal.
MEDICII,
ss. Indescifrabili

r.

Locot. Irimescu F.

PROCES VERBAL
30 septembrie 1944,

Astăzi

In comuna Corneşti, judeţul Tîrnava Mică, noi lt. colonel Georges::u Dumitru
din Comandamentul Armatei a IV-a maior Magistrat Marines:::u Alexandru - procuror instructor militar, la Curtea marţială a Armatei <! IV-a, căpitan Nestin Mihail
Vasilievici - delegatul Comandantului sovieti:::, lt. as. Irinescu Florea - ofiţer de
Poliţia judi::iară pe lingă Pretoriatul Armatei a IV-a, med. Lt. Emil Albu din
Regimentul 82 in., medic legist al Circs. Tîrnăveni, dr. Artur Henrich de origine
etnică germană, med. Ştefan Csegezy de origine etnică maghiară, dl. Hariton Creţu
- ajutor. de primar la corn. Corneşti, preot Petre Mecleseanu - preotul ortodox al
com. Corneşti şi preot Nicolae Platon - preot greco-catoli:: al comunei Corneşti,
formînd c·omisiunea mixtă de cercetare a atrocităţilor comise de unguri şi germani în comuna Corneşti, jud. Tîrnava Mi:::ă, precum şi în asistenţa D-lui Dr.
Ilie Lazăr - comisar al Guvernului pe lingă Armata a IV-a.
Avînd în vedere Ordinul M.St.M.S.2. No. 56821 din 22 septembrie 1944, prin
rare se ordonă ·completarea anchetei asupra mutilărilor comise in comuna Corneşti,
jud. 'fîrnava Mică.
Luînd în considerare că este necesar a se constata şi a aprecia natura şi ::ircumstanţele în care s-au comis atrocităţile semnalate mai sus, s-a dispus exhumarea :::adaVre'.or, pentru a se face examenul medi:::o-legal şi a se Iun piesde de convingere.
Comisia medic:o-legală compusă din D-nii Dr. Lt. Emil Albu, Artur Henri:h ~i
Ştefan Czegezy, după depunerea legiuitului jurămîo.t şi in asistenţa întregii comi-
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siuni au procedat la examinarea fiecărui cadavru în parte, constatînd cele :c urla groapa comună de la biserica greco-catolică românit di:1 Corne.~ti.
1). Sold. Guţă Marin din Regimentul :H infanterie prezintă o plagă împUFată
cu fractura maxilarului inferior, nu prezint[t alte leziuni :orporule evidente.
2). Sold. Dinu P. Paul prezintă o plagă din glonte în regiunea hemitoracelui
sting la nivelul coastei a 6-a linia mamelonară. Moartea a survenit în urma unei
hemoragii interne. Nu sînt alte leziuni corporale.
3). Frt. Stan P. Nicolae, prezintă o plagă produsă de schijă în regium•a hemitoracelui stg. la nivelul coastei a 5-a linia mamelonară.
4). Sold. Plaviţă Nedelcu prezintă o plagii prin schijă regiunea o::cipitală eu
zdrobirea cutiei craniene ~i înfundarea oaselor craniene în masa cerebrală. Mai
prezintă o altă plagă prin schijă în regiunea poplitee stingă.
5). Serg. Boboc Alexandru prezinte\ o plagă unipolară prin glontP în regiunea
gîtului cu perforaţia carotidei stingi. Nu mai prezintă alte leziuni.
6). Sold. Oprea I. Gheorghe prezintă o plagă prin glonte în rPgiunea pariPto
occipitală cu perforaţia calotei cranieae. Moartea a survenit în urma acestei plă;;i. ·
Susnumitul soldat prezintă semne evidente de mutilare şi anume lipsa pavilioanPl<li'
ambelor urechi care au fost tăiate cu un corp tăios, de asemenea vîrful nasului este
mează,

tăiat.

7). Sold. Şerban Grigore prezintă o plagă prin glonte transfisianta a hemitoracelui stîng la nivelul coastei a 8-a. Nu prezinti'1 alte leziuni corporale.
In cimitirul ortodox din corn. Corneşti unde se afla altă groap[1 comună s-a
continuat dezhumarea acestora constatîndu-se cele ce urmeazf1:
. 8) Plutonier Colan Trifu prezintă o plagă în regiunea frontal<i dreapt;1 de
mărimea 6/4 cm. cu zdrobirea osului fro:ital şi înfundarea lui în crc•er. Cadavrul
prezintă leziuni evidente de mutilare şi anume: pavilionul urechii drepte lipsă fiind
tăiat cu un corp tăios. De asemenea pe partea anterioară a gîtului prezintă o plagă
tăiată, lungă de 5 l'm. ~i adîncă de 1/2. La pulsul stîng prezintă o plagă tăiată
lungă de 2 cm. superficial. Cauza decesului este zdrobirea osului frontal cu înfundarea oaselor, produsă prin lovire cu u;:i corp contondent dur.
9). Sold. Dinu Alexandru prezintă arsuri de gradul 2 şi 3 pe tot corpul înafară
de piciorul stîng.
10). Sold. Stoica Alexandru, prezintă o plagă prin s:::hijă cu zdrobirea cotului
drept.
11). Cap. Vasi'e Gheorghe prezintă o plagă prin schijă regiunea parietală
dreaptă.

l:l). Buznacu Tihon, sold, prezintă o plagă cu zdrobirea întregii cutii craniene.
13). Serg. Bocaa Ioan prezintă plăgi multiple pe întreg hemitoracele drept.
H). Soiei. neidPntificat, are amputarea minei drepte, mort probabil prin hemoragie.
In concluzie ~:adavrele de la No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, şi 14
nu prezintă semne de violenţă corporală iar cei de la, nr. 6, şi 8 prezintă urme
evidPnte ele mutilare.
La orele 13,00, cei trei doctori, membri comisiei medicale, care au făcut examenul :::adavrelor, :·e1· permisiunea de a se retrage, motivînd că fac serviciul la
Spitalul din Tîrnăveni şi că absenţa lor prea îndelungată ar lipsi pe răniţii din
spital de asistenţa lor. Comisia ia act şi încuviinţează retragerea acestor, întrucît'
expertiza medi:·ală fiind terminată prezenţa lor nu mai este necesară.
In continuarP comisia procedează la audierea martorilor cari au cunoştinţă
de fapte, după ce aceştia în prealabil au depus jurămîntul prevăzut de art. 194
C.J.M.
1). Locot. rez .Lungu A. Alexandru în etate de 51 ani, de profesiune funcţio
nar public la Camera ele Comerţ şi Industrie din Bucureşti, în prezent mobilizat
la Regimentul 1 Artilerie Grea asupra celor ce sînt întrebat declar:
Ss. Indescifrabil.
In ziua de 10 Septemvrie a.c., în timp ce mă aflam în Bateria de tragere la
S.E. Corneşti, la cca. 350 m. de sat, ni s-a spus de Dl. cpt. IJiescu Grigore, Comancl. meu de Divizion, că în sat ar fi mai mulţi ostaşi români mutilaţi de unguri,
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ml-am :::erut voie de la D-sa şi împreună cu un grup de ostaşi, printre care erau
serg. Petre Alexandru, st>rg. Disea şi alţii, am venit în sat, unde am găsit la cca
400 m. dela intrarea în sat, doi ostaşi români morţi; erau pe strada Română. Unul
din ei Pra mort în urma r<i.nilor căpătate în luptă; celălalt, care a fost identificat
fir fi soldatul Oprea J. Gheorghe din Regimentul 34 Infanterie Constanţa, avea nasul şi urechile tăiate'; am remarcat că avea şi ochii lipsă n-am putut însă trage o
con~luzie, din cauza stării ele putrefacţie în care se afla cadavrul; avînd aparatul
de fotografiat cu mine, am luat două fotografii din două poziţii diferite, :::are au
fost anexate la declaraţia dată în ziua de 11 Septemvrie şi aflate la dosarul ce se
găseşte la Armata IV-a înregistrat, sub No. 259992 din 28. IX. Cu ocazia deshum;lrii
efectuate astăzi, cînd am fost şi eu personal, am constatat :::i"1 are ochiul stîng lipsă.
Mai departe,· am văzut încă doi ostaşi, morţi, dintre care unul avea piciorul
rupt ele o schijă, deci cu răni de război, iar ce'.ălalt prezenta o tăietură la gît, e şi
ostaşul Serg. Boboc Alexandru, părerea subsemnatului e c;i. nu are o tăietură produsă·
cu o armă de foc, ci cu un corp tăios.
Drept care dau prezenta declaraţie
ss. Locot. rez. Lungu Alexandru
2. Plutonier Coman M. Dumitru, de profesiune subofiţer activ, în etate de 33
ani din Reg. I. Artilerie Grea, asupra celor ce sunt întrebat declar:
ln ziua ele 10 Septemvrie am primit ordin dela Ll. colonel Dobroviceanu Alex,
Comand. Reg. I, Art. Grea, să adun ostaşii morţi aflaţi pe str. Română. Procedlnd
la aclu:wrea cadavrelor, am constatat Următoarele:
Am găsit în uşa casei gospodarului Moldoveanu Vasile din str. Română, No.
299, cadavrul Plot. Colan Trifu, din Reg. 34 infanterie. Locuitorul Moldoveanu nu
era acasă şi nimeni din familia sa nu se aflau acasă, fiind toţi rdugiaţi prin
pAduri. Plot. Colan a fost găsit cu faţa în sus, cu capul aplecat în dreapta, miinile
întinse în lături, complet îmbrăcat, insă cu pantalonii şi indispensabilii traşi pină
apl'Oape de genunchi; Se afla cu :::apul la aproximativ 10-15 ::m. de pragul u~L·i
locuitorului. Avea beregata tăiată şi am văzut că avea şi artera de:a mină tiliat:i.
Cu ocazia exhumării sale de astăzi. s-a constatat că are şi urechea dreaptă tăiată !ii
s-a constatat din expertiza medicală efectuată azi că tăietura dela gît a f;i:ut-o
cu un :orp tăios. S-a mai văzut că avea şi ţeasta capului zdrobită prin lovirPa cu
un corp tare, probabil topor, după cum s-a constatat de comisie la faţa locului
unde s-a găsit urmă de lovitură de topor pe pragul de sus al uşei.
S1. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

Am mai văzut un ostaş ars de viu şi un ostaş identificat ulterior a fi sold.
Oprea I. Gheorghe, avînd nasul şi urechile tăiate şi ochii scoşi; Menţionez şi afirm
cu tărie că atunci cînd l-am v:izut pe ostaşul Oprea la data de 10 septemvrie a.c.
am constatat că avea ochii scoşi. Restul ostaşilor prezentau urme ce cred că au
provenit din timpul luptelor.
Toate cadavrele le-am predat unui domn Sit. al cjirui nume nu-l ştiu.
Drept pentru care dau prezenta declaraţie.
ss. Plutonier Camen Dumitru
Urmare acestei declaraţii, comisiunea s-a deplasat la locul unde a fost găsit
cadavrul plutonierului Colan şi constată că pe pragul de sus al uşei, se vede şi
.acum urma unei tăieturi de topor, s-a luat copia şi fotografia depe locul acestei
tăieturi. Comisiunea mai constată că ambii vecini a-i lui Moldoveanu sînt de origine
unguri, numindu-se unul Monostiori Iosif, şi Vasz Ioska. Părerea comisiunii formu-
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late la locul crimei e că Plutonierul. Colan Trifu a fost întimpinat la iesirea din
casă de criminalul care l-a lovit cu toporul în cap., iar apoi i s-a tăiat· ure;:hea,
artera şi gîtul cu un corp tăios.
3). Serg. Calafeteanu Ioan in etate de 25 ani, de profesiune agricultor, ln
prezent mobilizat la Regim0ntul I Artilerie Grea asupra celor ce sunt îatrebaţ
iteciar:
Făcînd parte din echipa D-lui Plot. Coman, care avea însărcinarea de a aduna
morţii clepe str. Română; am găsit intîi pe sold. Oprea L. Gheorghe, pe st:ada
Lingă o poartă, avea nasul tăiat. urechile tăiate şi ochii înţepaţi; mai departe am
dat de serg. Boboc Alexandru, tot pe strada, avînd gitul tăiat.
Deşi D-nii Doctori spun că nu e tăietură, ci rană provenită de glonte, totuşi
părerea mea e că era tăietura făcută cu un cuţit, mergînd mai departe, am dat
în curtea lui Moldovan din str. Română n. 299 ele plot. Colan Trifu, mort cu faţa în
sus, cu mîi;iile în lături; cadavrul se afla Ia 10-15 cm. de uşa bucătăriei, am văzu\
că avea tăietura la gît şi artPra tăiată; la cap n-am putut observa nimi~a. deoarece
era cu casca pe cap, Era cu pantalonii şi indispensabilii desfilcuţi pînă la genunchi,
de asemenea :::u bluza şi cămaşa desfăcută. Mai departe am dat de un cadavru. ars,
aşa cum aţi văzut şi Dv. Nu am asistat la înmormîntarea tuturor acestor ostaşi.
Drept care dau prezenta declaraţie.
ss. Serg. Calafeteanu Ioan
ss. Indescifrabil
4. Creţu Ariton, în etate de 47 ani, de profesiune ajutor de primar jud. Tirnava
asupra celor ce sunt întrebat declar:
Am părăsit comuna in dimineaţa zilei ele 7 Sept. orele -l dimineaţa, din cauza
că, comuna devenise aproape teatru de 'luptă, m-am dus în pădurea comunei Bazna,
u:i.de se refugiaseră toţi oame:1ii. M-am înapoiat în Corneşti î11 dimineaţa zilei de
10 Septemvrie a.c. cam pe la ora 7 dim. La un rolţ de stradă, am văzut cadavrul
sold. Oprea I. Gheorghe, c-are avea nasul şi urechile tăiate şi ochii înţepaţi. Am
vC1zut şi ostaşul neidentificat ce era ars, nu pot pronunţa da2ă i s-a dat foc sau nu,
deoarece la ::! m. în spatele cadavrului se afla un coteţ de porci şi un gard,. care
de asemenea erau arse.
Drept pPntru care dau prezenta declaraţie.
ss. Creţu Ariton
Mică

5). Petre loja, de 40 ani, de profesiune notar al Corn. Corneşti - Corneşti jud.
Tîrnava Mică dedar următoarele:
Am părăsit comuna în seara de 6 Sept. şi m-am înapoiat la JO Sept.; la înapoiere am vă-zut cadavrul lui Oprea I. Gheorghe, Plutonier Colan Trifu şi cadavrul
carbonizat; mi s-a spus de primar, ajutor de primar şi de Nedeşan Vasile că sînt
omorîţi, însă nu le-am examinat rănile neavînd tăria de a privi.
Drept pentru care dau prezenta declaraţie.
ss. Petre loja
G). Vancea Valentin în etate de 42 ani, de profesiune plugar dom. în corn.
Corneşti,

jud. Tîrnava Mică asupra celor ce sunt întrebat declar următoarele:
· La 10 Sept., cînd m-am in comună de la pădure unde fugisem de frică, am
văzut cadavrul unui ostaş care avea nasul şi urechile tăiate precum şi cu urme de
bînge la llChi.
Altceva nu ştiu nimic.
Drept care dau prezenta declaraţie.
ss. Vancea Valentin
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_ 7). Sinefta Dăbău, în etate de 55 ani, de profesiune casnică, din corn. Corneşti,
jucl.. Tîrnava Mică dedal':
lri iiUa ele 9 Sept., am văzut la pom'ta lui Vancea Ioan un ostaş mort avînd
nasul şi urechile tăiate şi o::hii împunşi. N-am putut privi mai mult, dia cauza
emoti<'i ce am avut.
·Drept care dau prezenta declaraţie prin punere de deget.
ss. Sinefta Dăbău
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil
3 ss. Indes::ifrabil
6 ss. Indescifrabil

8). Vasilica Ioan, în etate de 50 ani de profesiune plugar din corn. Corneşti jud.
Tîrnava Mi::ă de::lar:
In ziua ele 10 Sept., dimineaţa venind în comuna flela pădure unde mă refugiasem, am văzut la poarta D-lui ajutor de primar ::-.adavrul unui ostaş român cu
nasul şi urechile tăiate; m -a podidit plînsul şi nu m-am mai putut uita la el, deci
n-am .putut observa dacă are ceva la ochi, acum aflu că îl chema Oprea I.
Gheorghe.
Drept care dau prezenta declaraţie.
ss. Vasilic-a Ioan.

9).

Vasile în etate ele 40 ani, de profesiune plugar, din Corn.
jud. Tîrnava Mi::ă de::-.lar:
In ziua ele 10 Sept. cînd m-am înapoiat dela pădurea Bazna unde mă refugiasem, am văzut în dreptul locuinţei D-lui Ariton Creţu ajutorul de primar cadavrul unui ostaş român, avînd nasul şi ure::hile tăiate; n-am putut observa dacă are
ceva la ochi, fiindcă m-a podidit lacrimile; acum aflu că a::el ostaş se numeşte
Oprea [. Gheorghe.
Drept pentru care dau prezenta declaraţie semnînd prin punere de de,get.
ss. Mărgineanu Vasile
Mărgineanu

Corneşti

10) Vase Ioan, de 65 ani, de profesiune argicultor, cetăţean român, de origme
etnică ungur. domiciliat în corn. Corneşti Jud. Tîrnava Mi::ă declar următoarele:
_. Dwninică 10 Septemvrie înapoindu-mă de la pădure unde mă refugiasem am
văzut în dreptul locuinţei mele cadavrul unui ostaş care avea nasul şi urechile tăiate
şi ochii lipsă. Nu ştiu care e numele acelui ostaş.
Drept care dau prezenta declaraţie.
ss. Vase [oan.

„

11}.· Cocoş Dumitru în etate de 60 ani de profesiune agricultor din Corn. Corjud. Tîrnava Mică declar:
. __ . I.11 timpul dela 6-10 Sept. am stat tot timpul în comuna, neplecînd ni::'ăieri;
ny atn .putut. ieşi în acest timp din casa, din cauza gloanţelor care şuerau pe toate
!itrăzil~ Jn ziua de· 10 Sept. am văzut şi eu un cadavru la poarta lui Vase Ioan,
avînd nasul şi urechile tăiate.
Drept care dau prezenta declaraţie.
ss. Cocoş Dumitru

neşti

12). Demian Vasile în etate de 57 ani, de profesiune plugar domialliat în Corn.
jud. Tîrnava Mică declar:
_
· Am văzut şi eu cadavrul ostaşului aflat în dreptul lo::uinţei ajutorului de
primar; acum aflu că acest cadavru a fost identificat ca fiind al sold. Oprea I.
Gheorghe, avea nasul şi urechile tăiate; la o::hi nu m-am putut uita dacă are
ceva, din cauza emoţiei din care ani fost cuprins.
Drept care dau prezenta declaraţie.
ss. Demlan Vasile
4 ss. Indescifrabil
3 ss. Indescifrabil
6 ss. Indescifrabil

Corneşti
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Comisia luînd a:::t de constatC1rile comisiei medico-legale, de depoziţiile marlurilor audiaţi şi de cele văzute la faţa lo:::ului ajunge la următoarele concluzii:
Din :::ele 14 :::adavre deshumate şi examinate azi 30 Sept. 1944 prezintă semne
l'Vidente de mutilare cadavrele Plut. Colan Trifan şi a sold. Oprea 1. Gheorghe din
Hegimentul 34 Infanterie; dintre a:::eştia se poate deduce că moartea plot. Colan
s1! datoreşte ex:::lusiv loviturilor primite cu :::orpul contondent dur ~i tăeturile făcute
la git şi mină; moartea sol. Oprea I. Gheorghe se datoreşte clupă raportul medicoll'gal plăgii provenite în regiunea parieto-o:::cipitală. Comisia constată în:::ă că
11ceastă plagă poate că a fost apli:::ată de o mînă :::riminală, după care a urmat actele
de mutilare (ochi, urechi şi nas); a:::eastă concluzie se poate trage din cauza locului
unde se afla plaga (ceafă).
Sold. Dima Alexandru menţionat la pun:::tul 9, moartea acestuia rămîne învă1uită în mister neputîndu-se pune :::onduzii asupra modului cum a luat foc.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
ll ss. Indescifrabil

5 ss. Indescifrabil

LE MASACRE DE CORNESTI. SEPTEMBRE 1944

(Resume)
En 1940 le nord-ouest de la Roumanie est entre sous o:::cupation hongroise.
Durant les quatre annees d'occupation, la population roumaine, majoritairc, de
ineme que les Juifs ont ete soumis â un terrorisme sauvage. En septembre 1940
dans Ies villages de Ip et de Trăsnea on a commis des atrocites semblables ă
rdles de Lidice et Oradour. Les occupants en retraite ont assassine des dizaines,
meme des centaines d'inno:::ents. On a incendie des maisons.
L'auteur presente des documents appartenant aux Ar:::hives du Ministere de
la Defense Nationale concernant l'enquete menee par les organes militaires roumains
Pt sovletiques dans la localite de Corneşti, du departement de Mureş ou vingt
soldats roumains, tombes prisonniers, ont ete horriblement mutiles et tues par
I'urmee hongroise en retralte.
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