PROPAGANDA ROMANEASCA PRIN RADIO IN FRONTUL LUPTEI
ANTI-DICTAT (1941-1944)

Activitatea desfăşurată de propaganda românească anti-dictat din ţară
constituie o contribuţie remarcabilă la efortul general de luptă, prin toate
mijloacele, pentru limitarea consecinţelor nefastului act şi, în final, anularea lui. În frontul propagandei naţionale, radioului îi revenea un rol
de prim rang, date fiind posibilităţile sale specifice de difuzare - practic instantanee - a informaţiilor, pe o rază considerabilă.
Ca reacţie la situaţia intolerabilă a românilor din teritoriul vremelnic cedat prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940, guvernul român
- sesizînd avantajele enorme ale acestui mijloc modern de propagandă,
impresionat şi impulsionat de numeroasele cereri de ajutor din partea
expulzaţilor şi refugiaţilor din Ardealul de Nord, din partea Astrei şi
a marii majorităţi a fruntaşilor fostelor partide politice, ataşaţi prin
naştere şi convingeri patriotice ferme cauzei naţionale a luat decizia
înfiinţării unor posturi de radio ale căror emisiuni să fie consacrate în
întregime combaterii prin mijloace adecvate a noii ofensive propagandistice antiromâneşti dezlănţuite de guvernul horthyst şi de organismele
sale specializate, după pronunţarea Dictatului de la Viena.
Două obiective erau considerate de guvernul român drept prioritare
în activitatea de contracarare a propagandei horthyste: 1) dezvăluirea publică a politicii de teroare practicate de ocupantul horthyst în teritoriul
vremelnic cedat, cu nesocotirea celor mai elementare reguli ale dreptului
internaţional, în general, şi ale clauzelor Dictatului de la Viena, „garantate" de Germania hitleristă şi Italia fascistă, în particular; 2) informarea
permanentă a populaţiei din teritoriul cedat şi a opiniei publice străine
- mai ales din Ungaria, Germania şi Italia - asupra atitudinii Românic>i
vis--a-vis de situaţia creată în Ardealul de Nord după acceptarea silită
.a Dictatului de la Viena.
Concluzia care se desprindea firesc era aceea că Dictatul de la Viena
n-a însemnat nicidecum o rezolvare a unui diferend etnic, inventat în
întregime de Ungaria horthystă, ci, dimpotrivă, a agravat şi mai mult
relaţiile dintre România şi Ungaria, dind temporar cîştig de cauză împotriva evidenţei istorice - acesteia din urmă şi încurajînd-o în sporirea pretenţiilor injuste faţă de România. Mai devreme sau mai tîrziu,
această d~izie era sortită să devină obiectul unei revizuirii fundamentale, în sensul revenirii la starea ante factum.
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Infiinţarea la începutul anului 1941 a postului de radio „Ardeal",
numit ulterior „România Mare~'. s-a făcut din ordinul expres al generalului Ion Antonescu adresat Marelui Stat Major1• Din informaţiile cu
caracter ultra secret referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea acestor
emisiuni, păstrate în fondurile Ministerului Apărării Naţionale, secţia a
II-a informaţii - vezi fond. 5417, dosarele 999, 936, 1039 şi 1040 - rezultă că Marele Stat Major Român, conformîndu-se imediat ordinului
generalului Ion Antonescu, a luat măsuri pentru a se pune la dispoziţia
compartimentului nou creat, cea mai puternică staţie de radio mobilă
aflată în dotarea armatei române.
Ca modalitate de funcţionare s-a ales - în scop de derutare a organelor de informaţii şi contrainformaţii horthyste - calea emisiunilor
clandestine, ca şi cum postul ar fi funcţionat în interiorul teritoriului
cedat. In realitate, staţia fiind mobilă, se deplasa în permanenţă, între
emisiuni, de-a lungul frontierei impuse prin dictat, dind multă bătaie de
cap organelor de interceptare horthyste, care au muşcat din plin momeala şi n-au realizat niciodată pe deplin jocul regizat de organele de
informaţii şi contrainformaţii româneşti. N-au lipsit din acest joc nici
înscenarea unor „urmăriri" cu schimburi de focuri transmise în „direct"
de postul clandestin 2 • Din păcate, o mare parte din arhiva emisiunilor
s-a pierdut în anul 1944, cînd maşina care transporta documentele postului de radio a nimerit întîmplător sub un bombardament aerian angloamerican. Cea mai mare parte a documentelor a căzut pradă focului, nepăstrîndu-se decit copiile înaintate anterior, conform ordinelor secţiei
a II-a informaţii din Marele Stat Major. Datele privind caracteristicile
de funcţionare şi activitatea personalului implicat în această activitate
timp de 3 ani şi jumătate a putut fi cu greutate reconstituită de către
directorul tehnic al postului3.
Frecvenţele de lucru ale staţiei de Radio Ardeal în perioada 1 ianuarie 1941-14 mai 1941 erau 48 m. u.s. şi 484 m. u.l. Emisiunile se transmiteau la orele 12 şi 19. Incepînd de la 26 aprilie 1941, emisiunile nu mai
depăşeau ca durată 20 de minute, suprirnîndu-se muzica4.
Incepînd din 24 iulie 1941 postul Radio Ardeal şi-a schimbat denumirea în Radio România Mare emiţînd de 2 ori pe zi: la ora 7,30 pe lungimea de undă scurtă 41 m. şi la ora 21 pe lungimea de undă scurtă
47 m.
La începutul lunii august 1941 şi-a început emisiunile postul Radio
Secuime, emiţînd la orele 7 pe lungimea de undă 48 m. şi la orele 9 pe
lungimea de 42 m.
Incepînd cu data de 7 august 1941 a intrat în emisie postul de radk>
în limba germană Radio Gross Rumânien. Noul post emitea tot de două
ori pe zi: la ora 8 pe lungimea de undă 41 m. !şi la ora 21,30 pe 48 m.
1

Arh. Min. Ap. N. - M. St. Mj., fond. 5417, dos. 1040, f. 2-29 ..
Ibidem, dos. cit.
·
Ibidem
• Idem, dos. 936, f. 675.

I
1

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Propaganda prin rad.to pe frontul anti-dictat ( 1941-1944)

367

lungime de undă. Programul în limba germană a suferit unele modificări
nesemnificative începînd cu data de 29 martie 1943.
Din dosarul de lucru al personalului tehnic al staţiei reiese că emisiunile se recepţionau în bune condiţiwtl pînă la Viena. Astfel, consulul
român din acest mare oraş central european raporta că emisiunile în
limba germană sînt recepţionate destul de clar în zonă şi că ele aduc un
bun serviciu cauzei româneşti.
Toate trei posturile şi-au încetat emisiunile odată cu evenimentele
<le la 23 August 1944, data ultimă de emisie fiind 27 august - postul
România Mare.
S-ar părea la o privire sumară că cele trei posturi de radio n-ar fi
fost decît nişte oficine ale propagandei antonesciene. Nimic mai greşit.
Ca organe de propagandă aflate în subordinea Marelui Stat Major, ele
s-au încadrat pe deplin în efortul general al organismelor naţionale ce
militau prin toate mijloacele posibile pentru anularea de fapt şi de
drept a odiosului dictat. 1n nici una din emisiuni nu vom găsi cea mai
mică urmă de apologie a regimului politic din România instalat după
evenimentele din septembrie 1940. Cel mult li se poate imputa realizatorilor - aleşi dintre cei mai buni cunoscători ai problemei naţionale că, în unele puţine emisiuni, furaţi de patimă, alunecau involuntar
în direcţia unui şovinism antimaghiar regretabil, confundînd ideologia
regimului horthyst cu ideologia întregului popor maghiar. Asemenea
ic11iri sînt, repetăm, excepţii şi nu pot pune nicidecum în cumpănă contribuţia benefică, adevărat patriotică a acestor emisiuni adresate fraţilor
aflaţi sub vremelnică ocupaţie străină.
Din totalul de cca. 660 de titluri ide emisiuni difuzate de Radio
Ardeal şi Radio România Mare (fiecare emisiune se repeta de cite 2-3
ori, la intervale variabile), am selectat pentru prezentare in extenso
36 de emisiuni, care opinăm noi ilustrează pregnant obiectivele,
eforturile şi rezultatele propagandei româneşti anti-dictat în anii 19411944.
Conţinutul lor era destinat, în întregime, următoarelor probleme:
1) Situaţia românilor şi a instituţiilor româneşti din Ardealul de Nord
după Dictat (vezi doc. nr. 1-8).
2) Situaţia ungurilor şi secuilor din teritoriul cedat. Atitudinea lor
de împotrivire faţă de politica guvernanţilor horthyşti, manifestată în
mişcarea autonomistă (vezi doc. nr. 9-11).
3) Combaterea exagerărilor propagandei şi istoriografiei maghiare în
ceea ce priveşte rolul istoric al poporului maghiar în Europa Centrală
~i de Est. Evidenţierea poziţiei lucide, ponderate a unor reprezentanţi
autorizaţi ai opiniei publice maghiare (vezi doc. nr. 12-20).
4) Dezvăluirea impasului politicii externe horthyste în perspectiva
inevitabilei catastrofe de pe front şi a noului raport ijnternaţional de
forţe (vezi doc. n. 21-22).
5) Combaterea prin argwnente statistice şi istorice a născocirilor
propagandei horthyste despre aşa-zisul regres economic, social şi cultural
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al Transilvaniei după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 (vezi doc. nr.
23-28).
6) Specificul etnic al Transilvaniei şi raporturile româno-maghiare
înainte şi după Dictat. Evidenţierea drepturilor istorice imprescriptibile
ale României asupra întregului teritoriu al Transilvaniei şi exprimarea
încrederii nestrămutate în vitctoria cauzei româneşti (vezi doc. nr. 2936).
Inainte de a analiza conţinutul celor 36 emisiuni - grupate de noi în
cele 6 categorii enunţate mai sus - e necesar să facem o scurtă prezentare a direcţiilor şi obiectivelor de acţiune ale propagandei horthyste.
In cei 4 ani ai ocupaţiei, propaganda horthystă, desfăşurată prin
diverse canale (presă, radio, conferinţe, literatură de propagandă promaghiară, manuale şcolare, zvonuri abile strecurate de agenţi special
instruiţi) a cunoscut o intensificare furibundă cu caract.er de campanie,
dirijată în special contra românilor din teritoriul cedat, dar şi asupra
celor din ţară, cu scopul de a întreţine în permanenţă un climat de nesiguranţă şi deprimare, în rîndurile acestora. Nu se scăpa nici o ocazie să se
afirme sau să se insinueze, cu perfidie, că frontierele fixate prin Dictat
sînt provizorii şi că, mai devreme sau mai tîrziu,u în orice caz, înainte
de terminarea războiului în Est, întreg Ardealul va fi atribuit Ungariei.
In acest sens, propaganda revizionistă prezenta orice modificări ale poziţiei României, în relaţiile bilaterale chiar cele de bunăvoinţă - ca
semne prevestitoare ale cedării totale. Astfel, retragerea trupelor române
de la frontiera maghiară în 1943 era interpretată ca o dovadă că Germania
nazistă sprijină, în continuare, revendicările revizioniste maghiare şi, în
consecinţă, exercită presiuni asupra autorităţilor româneşti. Se puneau
mari speranţe şi într-o acţiune de forţă a Germaniei împotriva României, deoarece aceasta din urmă ar fi pierdut încrederea germanilor. [n
această variantă ispititoare, Ungaria ar fi pus mina şi pe sudul Transilvaniei. Cînd aceste proiecte agresive s-au prăbuşit, prin ocuparea Ungariei de către trupele hitleriste, autorităţile horthyste au încercat printr-un nou efort de intoxicare a opiniei publice interne şi internaţionale,
să-şi reorienteze şi reevalueze planurile în funcţie de noile raporturi de
forţe. Chiar şi bombardarea Bucureştiului şi a zonei petroliere de către
aviaţia Aliaţilor, a alimentat noi speranţe, în sensul ca armatele sovietice
vor ocupa teritoriul românesc extracarpatin, iar trupele germane şi maghiare, întregul spaţiu intracarpatic românesc. Pentru această variantă.
Asociaţia de tir „Wesselenyi" din Cluj a şi pregătit, sub conducerea căpi
tanului de stat major, Cosma Francisc de la Corpul I Armată din Cluj.
300 de studenţi, împărţiţi în mai multe grupuri teroriste, destinate:' să si:infiltreze în România5 .
Abia spre sfîrşitul lunii iunie, cînd Ungaria s-a convins că jocul
politic alături de Germania era iremediabil pierdut, în propaganda oficială horthystă apar semnele clcire ale derutei. S-a ajuns pînă acolo, încît,
într-o cuvîntare ţinută la Cluj (20 iunie 1944), în faţa autorităţilor civilcşi militare, Jar6ss Andor, ministrul de interne să ceară maghiarilor şi
românilor să uite diferendele ce-i separă şi să creeze un front comun
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antibolşevic. Apelul suna textual: „Au fost, sunt şi vor mai fi antagoşi neînţelegeri la suprafaţa relaţiunilor existente între cele două
naţiuni, dar astăzi trebuie să uităm toate aceste neînţelegri şi să ne în-

nisme

dreptăm privirile spre problemele europene. Trebuie să privim cu sînge
rece spre pericolul bo~evic, care ne ameninţă, deopotrivă, atît pe noi,
cit şi pe fraţii români, dînd mină în mînă pentru salvarea situaţiei. Este
şi un interes românesc ca aici, în bazinul Dunării şi al Tisei să existe
un puternic stat maghiar care să nu permită ca valurile slave să-i rupă
şira spinării" 6 •.• Nimic de zis, grija faţă de problemele Europei şi, în
subsidiar, ale „fraţilor români'\ manifestată de ministrul de interne> maghiar, era de-a dreptul înălţătoare! Incă puţin şi nu era exclus să i se
ceară României încheierea unei Antante cordiale antislave!
Acestor aberaţii şi multor altora erau chemate emisiunile radio româneşti pentru Ardealul ocupat, să le dea o ripostă. Şi trebuie s-o spunem
că prin felul în care erau concepute şi prezentate, minuţios documentate şi impecabil articulate logic, ele au constituit adevărate lecţii de demnitate. Dacă, uneori, tonul lor depăşea expunerea strict obiectivă, neutră
a faptelor, şi aluneca în afirmaţi mai „tari", e perfect explicabil şi scuzabil. Prea multe lucruri dureroase erau de spus şi prea puţine se puteau
spune în spaţiul redus al unei emisiuni. Dar fiecare cuvînt trimis din
Ţară, pe cale undelor, către fraţii rămaşi sub robie străină, reprezenta
o fărîmă de speranţă în timpurile mai bune, ce inevitabil aveau să vină
şi, în acelaşi timp, o dovadă că Ţara cunoştea soarta lor tragică şi că nu
i-a uitat nici un moment.

1. SITUAŢIA ROMANILOR $1 A INSTITUŢIILOR ROMANEŞTI DIN

ARDEALUL DE NORD DUPA DICTAT.
Acest subcapitol cuprinde, în ordine, emisiunile privitoare la: a) tratamentul
aplicat românilor de ocupa:it în anii 1940-1943 şi numărul refugiaţilor (vezi doc.
nr. 1 şi 2); b) situaţia libt>: profesio:ialiştilor români din teritoriul ocupat şi atitudinea
intelectualilor unguri faţă de prigoana dezliinţuitft de autorităţi contra românilor
(vezi doc. nr. 3); c) invăţămîntul românesc după Di:tat (vezi doc. nr. 4); d) intenţiilor autorităţilor de a strămuta populaţia româ:iă din judeţele Someş şi Sălaj in
teritoriile inundabile din jurul Tisei şi Dunării (vezi doc. nr. 5); e) distrugerea
proprietăţii şi economiei româneşti prin diverse ordonanţe discriminatorii (vezi
doc. nr. 6 şi 7J; f) situaţia băncilor româneşti.
In emisiunea din 5. I. 1944 dimineaţa, reluată seara, se arăta că în cursul anilor
1940-1942 se refugiaseră în România aproape 200.000 de români, din care 19.00G
erau studenţi, elevi şi funcţionari. Emisiunea se încheia prin exprimarea în:::rederii
că „veni-va şi ziua izbăvirii, cînd toţi cei plecaţi spre alte meleaguri, muncind din
greu şi visînd la plaiurile lor nata:e, se vor putea reîntoarce ai:::i, unde în brazdele
veşnic româneşti le dorm şi-i întăresc cu amintirea lor străbunii" (vezi doc. nr. 1).
In emisiunea din 27 august, se dă un răspuns usturător ziarului EHenzck
din Cluj, care afirmasl', prin glasul u:iui inspector şcolar că „guvernul maghiar
urmăreşte să învingă naţionalitiiţile, prin dragoste, şi nu prin arma abuzului".
Această dragoste··- afirmă comentatorul român s-a manifestat prin trimiterea
pe lumea cealaltă, în numai opt luni de „blindă" ocupaţie, a 919 români (Sălaj 436, Cluj - 174, Bihor - 151, etc.) (vezi doc. nr. 2).
24 -

Actu Mvsei Porolissensis -
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Prigoana contra românilor s-a dezlănţuit cu furie îndeosebi ::ontra intele::tualilor, cu intenţia clară de a reduce poporul român din teritoriul ocupat „la o masă
amorfă şi docilă, fără ::onducători şi îndrumători". Ca urmare, în 1943 abia 1()8/o
din numărul avocaţilor şi medi::ilor români de dinainte de Dictat îşi mai exercitau
meseria. Atitudinea unei părţi din intelectualitatea maghiară ardeleană de La care
se a.'ştepta să i:ltervină pentru oprirea perse:uţiilor împotriva colegilor lor români
Pste des::risă astfel: „A dispărut omenia de altădată. Pentru a se ridi:a ln o::hii
:·1-'.or din Ungaria Ve:::he atiţia şi atîţia unguri ardeleni :ărora le-a mers bine în
t~P:ut, se între:: în calomnii la adresa regimului românesc. Ei afişează un fals
martiraj ... Sînt is2odite sufe;-inţe neîncercate şi neajunsuri neîndurate" (vezi do~.
:H. 3).
După numai un an de stăpînirc străină, în Transilvania de Nord situaţia
î:lv{1ţămintului românes::: ena mai împăimîntătoare de:ît înainte de 1918, ceea :::P
('()nfi~ma ideea „:ii în Ungaria nu s-a s:::himbat nimi:: faţă de tre:ut, ba, dimpo-

t:·iv;·1, maghiarizarea este urmărită :u şi mai turbată i:lve;-şunarr;'. Astfr>l, ş::oliie
primare au fost statifi:ate şi maghiarizate, din instituţiile secunda:-e :onfc>sio~al<'
r<'!mâncşti mai fun:ţionau doar Ş:oala Normală de Băieţi şi Fete din Gherla,
Ş::oala Normală de Băieţi din Oradea, Institutul „Sf. Tereza" din Cluj, iar din
rel•" de stat: Liceul de Băieţi din Năsăud, se:::ţiile româneşti de pe lingă li:eele
rk stat maghiare din Cluj şi se::ţia românească de la Li:eul Comercial din Oradea.
hv{tţ.ămî:ltul supe:-ior se redu:ea la cele două a:ademii teologice, ortodoxă şi gre::o2atoli:ă diil Ciuj. La Universitatea maghiară din Cluj mai exista şi o catedră de
limba ~i literatura română, aflată sub conducerra renegatului Constantin Sulică,
adus de la Budapesta (vezi do::. nr. 4).
A:::ţiunea dr deznaţionalizare dirijată de autorităţi s-a îndreptat, în primul
rînd, asupra zonelor cu o populaţiei compact românească, aşa cum era cazul bazinu:ui Someşului (jud. Some'i şi Sălaj), pentru care se proiectase chiar o strămutare
a românilor în lun:ile inundabile ale Dunării şi Tisei, în favoarea :reării unui
:'oridor unguresc di:i. Se:uime pînă î:1 Pusta maghiară. „Adevărul este că, spre
marea lor surpriză, ungurii nu vor avea răgazul penku a-şi du:::e la îndeplinirP
proie:'.tele de maghiarizare a pftmîntului românesc, cucerit numai prin vi:lenie şi
fii:-ă ni:-i un drept întemeiat pe reaJtăţi etni:e" (vezi do::. nr. 5).
La afirmaţiile injuste ale propagandei maghiare referitoare la :ara:::terul „imoral" a~ reformei agrare făcute ele români, imediat după Unire, se a~ată, pe bunii
dreptate, că aceste născociri au rostul deghizat de-a justifba noianul de dispoziţii
prin ~are români.i din teritoriul ocupat sbt zdrobiţi din pun:t de vede:-e e:::onomic
(wzi ordinul nr. 9370/1940 p;-in :are se instituiau curatori la proprietăţile părăsite;
o:-dinul 1440/1941 prin care se decreta nulitatea tutu:-or înstrăinărilor imobiliare
e!Pctuate înainte de 10 o:tombrie 1918 şi după 28 iulie 1914; ordinul nr. 1890/1941
~i ordi:i.ul 2790/1941 prin care se revizuiau păşunile comunale atribuite prin reforma agrară; ordinul nr. 1461/1941 - revizuirea contractelor de exploatare silvică şi
a are;idărilor terenurilor rurale; ordinul nr. 325/1941 - se interziceau tranza::ţiu
nill' imobiliare în zona de frontieră; ordonanţa nr. 1630/1941 prin care s-a legiferat
preluarea fără despăgubire a :on:esiuni:'.or privitoare la uleiuri minerale şi gaz
metan; ordinul nr. 2540/1941 prin ::are se revizuiau autorizaţiile de exploatare a
băilor şi izvoarelor minerale; ordinul nr. 800/1940 prin :are s-au numit curatori
la societăţile de asigurare româneşti, obligate să fuzioneze cu societăţile maghiare;
ordinul nr. 9930/1940 - prin ::are s-a dispus revizuirea autorizaţiilor de a face
c'.omerţ etc.).
Prin contrast, în România Mare de ieri ::a şi în România ciuntită de astăzi,
uagurii s-au bucurat şi se bucură de toate drepturile. Ni:i un funcţionar ungur
nu a fost îndepărtat din funcţiunea sa, în, afară de aceia care au refuzat să depună
ju:-;imîntul de credinţă faţă de statul român (vezt doc. nr. 6).
A:eleaşi probleme sînt analizate ~i în emisiunea din 4 ianuarie 1942, re1uată
în 5 ianuarie şi în 11 septembrie 1942, insistîndu-se îndeosebi asupra ordonanţei nr.
7140/1941 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri horthyst prin care se restrîngea
dreptul de conducere a întreprinderilor particulare (vezt doc. nr. 7}.
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In numai 2 ani de ocupaţie, băncile româneşti din Ardeal - sprijinitoarele
ale intereselor nlaţionale româneşti - au fost aproape lichidate. Astfel,
în urma unei verifi::ări fă::ute de organele bancare de ::ontrol din Budapesta, s-a
ajuns la concluzia că majoritatea băncilor româneşti trebuie să fuzioneze din cauza
lipsei fondurilor de rulment, activelor neînsemnate şi neputinţei lor „de a-şi îndeplini rostul economi::o-social, în oadrul intereselor generale ale statului". Băncile
găsite cu o situaţie bună au fost impuse la impozite şi taxe excesive, cu scopul
mascat de a le îngreuna situaţia economico-financiară şi a le fa::e să capituleze,
ori prin fuzionare ori prin lichidare. Bilanţul, în urma controlului, era catastrofal:
12 bănci excedentare, cu un beneficiu de 73.000 pengo, şi 18 băn::i - mai mult de
jumătate deficitare, cu 500.000 pengo. Se puteau considera pierdute pentru intc>resele naţionale româneşti 16 bănci: Casa Noastră din Satu Mare; Prima Casă de
Economie din Satu Mare; Banca lnvăţătorHor Sătmăreni; Casa de Păstrare Civilă
din Oradea; Să[ăjana din Şimleu Silvaniei; Banca de Credit din Sf. Gheorghe;'
Harghita din Miercurea Ciuc; Lăpuşana din Tg. Lăpuş; Speranţa din :Bistriţa;
Banca Moţilor din Huedin; Victoria din Gherla; Banca Poporaiă din Dej; Banca.
Votuntarilor din Cluj; Banca Meseriaşilor Români din Tg. Mureş; Someşana din
Dej; Minerva din Be::lean. Notă. Datele pentru redactarea ::omentariilor emisiunii
privitoare la situaţia băncilor au fost extrase din raportul inspectorului general
Lucian Cioranu - 9 mai 1942 (vezi doc. nr. 8).

tradiţionale

2. SITUAŢIA UNGURILOR ŞI SECUILOR DIN TERITORIUL CEDAT.
ATITUDINEA LOR DE IMPOTRIVIRE FAŢA DE POLITICA GUVERNANŢILOR
HORTHYŞTI, MANIFESTATA IN MIŞCAREA AUTONOMISTA.
In emisiunea din 6 iaunuarie 1941, reluată în 7, 13 şi 14 ianuarie 1941, se evirevolta ungurilor şi secuilor ardeleni în faţa lipsurilor de
discriminare economi:::ă practi::ate de „eliberatori''. „Bu::uria din primele zile ale o::upaţiei s-a înne::at repede în sufletele ungurilor şi secuilor ardeleni, înăbuşită de povara dezamăgirilor ... mizerie, scumpete înăbuşitoare
şi lipsă de lucru la sate şi oraşe, iată ce înfăţişează scumpul nostru Ardeal robit ...
Localnicii nu încap nicăieri. Rămaşi pe dinafară şi pretutindeni ungurii ardell~ni
zbiară din ce în ce mai tare împotriva nedreptăţii ce li se face. Totuşi programul
Budapestei este dus la îndeplinire fără şovăire". In aceste condiţii, nemulţumirea
răbufneşte în manifestaţi publice, cum a fost cea din Cluj, „unde mii de muncitori
unguri şi-au cerut dreptul la pîine, dreptul la viaţă". In rîndurile poliţiei se răs
pîndesc Jl118nifeste în versuri şi cîntece de amărăciune contra regimului de ocupaţie.
şi a veneticilor din Vechea Ungarie (vezi doc. nr. 11) :are s-au năpustit asupra
teritoriului cedat „:::a un stol de lăcuste". Unul din a:::este cîntece exprimă, lapidar,
sentimentele lo::alni:::ilor faţă de venetici:
denţiază dezamăgirea şi
tot felul şi a politi::ii de

„ln Ardealui nostru, a Budapestei hoardă
Cu dispreţ pentru secui, trufia. işt incoardă
Ne mănîncă pfinea noastră, ne-o fură, sechestrează
Uitînd că secuimea nu. doarme, ci e trează
Răsună-ntreg Ardeaiui de strigăte de vaier
A/ar' cu voi, venetici, aceasta e tn aer
. Afurisit să fie cel ce v-a adus
· Cumplit de tot să-l bată Domnul c1:t de sus".

(vezi

do~.

nr. 9).

După mei jumătate de an de ocupaţie, în rîndurile populaţiei maghiare şi secuieşti
s-a produs o dezmeticire dureroasă, realizindu-se greşeala de a fi :::rezut tn mln:::iunile
propagandei revizioniste horthyste. Vremurile de dinainte de Dictat erau evocate,
deja, cu nostalgie .şi în clntece se exprimă tot mai des dorinţa reîntoarcerii regimului românesc:

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

372

C. GRAD -

V. DARABAN

,,Nu mai vrem revizuire
A fost proastd-nchipuire
Fraţi români, noi iar dorim
fo România să trdim
FHfîie iar pe la noi
Steagul vost' făr' de nevoi
Ce atîta harcea-parcea
Hai mai bin' să facem pacea"

(vezi do::. nr. 11)
Cea mai semnifkativă manifestare a cle::epţiei şi urii faţă de o::upaaţi este exprimată politic pria mişcarea autonomistă secuiască, iniţiată de dPputatul se::ui Paăl
Gâbor, care a ieşit di:l partidul guvernamental şi a anunţat înfiinţarea unui partid
al secuilor, cu program oategoric autonomist. In calitatt> de deputat a cerut .autonomia secuilor, chiar în Parlamentul de la Budapesta. La interve:iţia autorităţilor
centrale, acţiunea ia fost stopată, Paăl Găbor dind o dezminţire asupra intenţiilor
sale i:liţiale. Rămasă fără co:idu::ători. mi5::a:-ea s-ia extins la nivelul maselo:-, fii:ld
spriji:iită, deghizat, de cîteva ziare lo::ale ~i făţi5 ele Radio-Secuime, ::alifi::at de
Radio Budapesta drept „pir.at al undelor". Î!1tre cele două posturi de radio a izbucnit o po!cmică apri:lsă, mai ales după difuzarea ele :ătre postul „Radio Secuime"
a unui manifest care rezuma integral obiectivul şi conţinutul miFării î:i fraza:
„Nu vom privi cu braţele încrucişate, împămîntenirea din nou pe cuprinsul Ardealului a politicii ungureşti: Despre noi, dar fără noi". (vezi doc. 10).

3. COMBATEREA EXAGERĂRILOR PROPAGANDEI: ŞI ISTORIOGRAFIEI
MAGHIARE lN CEEA CE PRIVEŞTE ROLUL ISTORIC AL POPORULUI
MAGHIAR lN EUROPA CENTRALA ŞI DE EST. EVIDENŢIEREA POZIŢIEI
LUCIDE, PONDERATE, A UNOR REPREZENTANŢI AI OPINIEI PUBLICE
MAGHIARE.
Reacţia de respingere a exagerărilor propagandei şi istoriografiei maghiare
care, prin supralicitarea unor calităţi reale, sau închipuite, ale poporului maghiar, căzuseră în ridicol - de către unii oameni politici oa SzillO Geza, consilier
aulic şi membru în Casa Magnaţilor, fost conducător al minorităţii maghiare din
Cehoslovacia, este ilustrată convingător în emisiunile din 10 martie 1944 (vezi doc.
nr. 12) şi din 3 februarie 1944 (vezi doc. nr. 17 ).
lntr-o cuvîntare ţinută la Kosice, în faţa Ligii Naţionale Maghiare, Szillo
Geza afirma - pe bună dreptate - ::ă exagerările patriotice sînt o adevărată plagă
şi că temperanţa ar fi o dovadă de înţelepciune: „Nu trebuie numaidecît să ne
trîmbiţăm cu atîta tărăboi supărător superioritatea şi civilizaţia, căci aceasta denotă
îngîmfare, fanfaronadă, lipsă de bun simţ şi tot ceea ce e potrivnic civilizaţiei.
Dacă această superioritate spirituală a noastră există cu 1ad6"ărat, apoi ea se va
impune şi fără continua şi obsedanta ei evocare". Acelaşi Szillo Geza, într-un
articol apărut în „Magyar Nemzet" de la Budapesta (30 ianuarie 1944), recunoaşte că
întotdeauna ungurii au fost în minoritate pe teritoriul maghiar (în limitele Ungariei „istorice" - n.n.). Comentatorul român sublinia: „Prin recunoaşterea amintită,
venită din partea unui ungur, sunt spulberate, toate argumentele ungureşti formulate împotriva va<Jabilităţii actului de unire a Ardealului cu România, de la 1
Decembrie 1918". (vezi doc. nr. 16).
Notă. lntrucît conţinutul emisiu.,ilor grupate în acest subcapitol nu are o legătură
directă cu tema principală a lucrării noastre, ne mărginim să enumerăm în continuare doar titlul emisiunilor:
!)„Degradarea şi coborîrea religiei creştine, la rolul de unealtă în mina politicii
maghiare revizioniste" (vezi doc. nr. 13).
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2) „Rolul Ungariei în lumina teoriei raselor superioare şi politicii lor şcolare" (vezi
do::. r.r. 14).
:1) „Grandoarea poporului maghiar, înfăţişată în ziarul „Debreczen" (vezi doc.
nr. 15).

4i

„Strigătul tn pustiu al lui Szabo Deszi:i şi profesorului Juhasz Istvan de la Cluj,
împotriva politicii de asimilare niaţională forţată" (vezi doc. nr. 17).
5) „Ungurii şi teza doctorului Lupu asupra vechimii pre-romane a poJ>orului român.
lstorfografia maghiară pusă exclusiv în serviciul i:ttereselor politice de moment
ale ungurilor. Rînd pe rînd ungurii se autodezavuează, cum l-au deziavuat pe
Anonymus, notarul lui Bela al IV-iea şi pe Ştefan Horvâth, autorul teoriei despre
Adam ca ungurw (vezi doc. nr. 18).
fi) „Himera statului maghiar imperialist" (vezi doc. nr. 19).
7) „Scara valorilor ungureşti în materie de patriotism, <'roism şi literatur~i" (vezi

unc. nr. ZO).

4. DEZVALUIREA IMPASULUI POLITICII EXTERNE HORTHYSTE IN
PEHSPECTIVA INEVITABILEI CATASTROFE DE PE FRONT ŞI A NOULUI
RAPORT DE FORŢE
O exemplară lecţie de moralitate politică i se serveşte propagandei horthyste,
care încerca să acrediteze ideea că, Ungaria, la fel ca toate statele mici, victime
ale politicii de forţă, intimidare !oii dictat ia marilor puteri, nu este responsabilii
de tribulaţiile politice prin care, temporar, a fost obligată să treacă, - în emisiunea i:ltitulată: „Impasu'. politicii budapestane, ilustrat de e:oul peste hotare al
atitudinii ungureşti în problema micilor popoare. „Problema responsabilităţii ungureşti în războiul actual, pusă de ziarul Pesti Hirlap" di:l 31 ianuarie 1944, reluată
în 2 februarie. Cităm: „lmprejurările atenuante invo:ate sunt prea slabe şi puţin
convingătoare. :Atunci cind s-a ridicat împotriva tuturor vecinilor, Ungaria nu
era ameninţată în nici un fel din partea acestor vecini ... Hotărit lucru, Ungaria
nu are dreptul să vorbească despre ma:-tiriu! mi:ilor naţiuni, deoarece ea însăşi
!oii-a dat din plin contribuţia la martirizarea naţiunilor învecinate. Ungaria s-a
compo:-tat ca agresoare, laşă şi perfidă, ca o exploatatoare inconştientă a unor
situaţiuni de conjunctură momentană" (vezi doc. nr. 21).
Viitoarea pace e văzută de guver:wrnţii horthyşti ca o pace care va confirma
extinderea spaţiului maghiar pînă la limitele extreme ale prete;iţiilor revizioniste
horthyste, adi:ă „pînă unde un ţăran maghiar brăzdează pămintul cu plugul şi unde
ultimul tăietor de lemne se:ui îşi implîntă securea în lemnul brazilor" - după
expresia ziarului ăsszctartas din Budapesta. Românii aşteaptă încrezători viitoarea
pace, se relevă în comentariul emisiunii din 27 martie 1944, deoarece ei luptă „pentru o pa::e a dreptăţii şi libertăţii naţionale, a cărei biruinţă nu poate fi împiedi::ată nici de plugul .'maghiarului, ni.~i ele topo:-ul se~uiului, precum nu poate fi
nimicit cu aceste nobile scule dreptul nici u:wi 11aţiuni de a dispune de soarta ei"
(vezi doc. nr. 22).

5. COMBATEREA PRIN ARGUMENTE STATISTICE A NASCOCIRILOR
PHOPAGANDEI HORHYSTE DESPRE AŞA-ZISUL REGRES ECONOMIC,
SOCIAL ŞI CULTURAL AL TRANSILVANIEI DUPA MAREA UNIRE DIN
1918
Unul din obiectivele prioritare ale emisiunilor româneşti pentru teritoriul
ocupat era cel privind combaterea prin argumente statistice controlabile, a născo
cirilor propagandei horthyste despre a<>a-zisul regres în toate domeniile al Transil-
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vanei în perioada interbeli::ă - temă preferată a tuturor mijloacelor de propngand.i
din Ungaria şi teritoriul o::upat.
Emisiunile ::onsa::rate ia::estui obie::tiv de acţiune a propagandei româneşti ,
abordează, în ordine, problemele legate de:
1) Situaţia culturală a judeţelor cedate (înainte şi după Unire) - (vezi doc.
nr. 23 .~i 24) - emisiunile intitulate: ,,Szekely Nep" despre analfabetismul din judeţul Mureş şi înapoierea cu 50 de ani a Ardealului sub stăpînirea româneas~<I.
Adevărul asupra politi::ii culturale maghiare rostit de fostul ministru ungar, Kunfi
Zsigmond, şi, respe::tiv, „Politica ::ultUrală a ungurilor în Ardeal, ilustrată prin
cifrele analfabetismului lăsat iai::i in a::iul 1919. îmbunătăţirile a::luse sub regimul .
românescu.
2) Situaţia sanitară din Transilvania înainte şi după Unire - (vezt doc. nr.
25 si 26) emisiunile intitulate: „Ziarul Magyarsdg despre moştenirea sanitară
lăsată de români în Ardeal" şi, respe::tiv, „Statistica neagră a Ungariei. Al doilea
Io::, deţinut de Ungaria în privinţa mortalităţii, pe întreaga Europă".
3) Situaţia ::ăilor ferate din Transilvania (vezt doc. nr. 27) - emisiunea intitulată „Degradarea căilor ferate ardeleneşti sub stăpînireia românească, născo::i~
de propaganda maghiară.
4) Reforma agrară româneas::ă din 1921 (vezt doc. nr. 28) - emisiunea intitulată „Statistica reformei agrare româneşti (după iarti::olul semnat de Liviu Mires::u
în „Universul ", 22 februarie 1944).
Deoarece ::onţi:rntul informaţional statistic al emisiunilor din a::eastă categorie
se referă, ::u rare excepţii, la realităţi so::ial-e::onomi::e şi ::ulturale anterioare Di::tatului, nu insistăm asupra lor, lăsind documentele să vorbească singure.

6. SPECIFICUL ETNIC AL TRANSILVANIEI ŞI RAPORTURILE ROMANOMAGHIARE INAINTE ŞI DUPA DICTAT. EVIDENŢIEREA DREPTURILOR
ISTORICE IMPRESCRIPTIBILE ALE ROMANIEI ASUPRA INTREGULUI
TERITORIU AL TRANSILVANIEI ŞI EXPRIMAREA INCREDERII
NESTRAMUTATE lN VICTORIA CAUZEI ROMANEŞTI
Raportate la ::onţinutul emisiunilor grupate în sub::apitolele 1-3, ultimele B
emisiuni au o situaţie cu totul 1ap,arte. Ele oferă relativ puţine informaţii strict
do::umentare asupra perioadei anilor 1940-1944 şi, din a::est punct de vedere, s-ar
părea, la o privire fugară, ::ă nici nu ar merita un .interes aparte pentru istoric.
Adevărata lor valoare constă, însă, în a::eea că explică şi justifică, în mod elocvent,
esenţa şi raţiunea luptei desfăşurate de frontul propagandistico-ideologic românesc
In folosul cauzei Transilvaniei robite, privită ca o cauză a întregului popor român,
pentru care ni::i un sacrlficu nu este în zadar. Analizate din această perspectivă,
o parte din aceste ultime emisiuni constituie adevărate radiografii spirituale ale
istoriei transilvane, privite ca parte integrantă, inseparabilă a specificului -etni:
românesc (vezi doc. nr. 29, 31 şi 36). Locul Transilvaniei în cadrul spiritualităţii
româneşti este emoţionant evo:iat în emisiunea din 24 ianuarie 1942, :are reprodu:e
cîteva pasaje dintr-o conferinţă susţinută la Ateneu în 1916, de Nicolae Iorga (vezi
doc. nr. 29): „Din Ardeal au mijit cele dintii porniri de viaţă naţională româneas::ă. Di::i Ardeal, conştiinţa latLlităţii noastre; din Ardeal, şcoala românea<ică
şi tot din Ardeal au pornit ::ele mai profunde impulsuri pentru unirea pollti.:::ă
a tutu:-or românilor. Sub a::est raport, contribuţia Ardealului de Nord la înzestrarea
morală a naţiunii este imensă". Aceeaşi idee este magistral dezvoltată In emisiunea din 29 iunie 1943 (vezi doc. nr. 36) intitulată „Adevăratul loc al Transilvaniei
în lumina. trecutului şi realităţilor sufleteşti ale românismului" - după un arti::o!
al lui Ion Lupaş apărut în revista „Transilvania" în iunie 1941: „Transilvania este
şi rămine_, în ori::e împrejurare, parte integrantă indivizibilă şi inseparabilă a
sufletului şi a spiritului etnic românesc ... Cu drept cuvint, a fost numită Transilvania, „ţara-stup". Din stupul acesta inepuizabil au roit şi vor roi fără încetare
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l'lcnwnte chemate şi capabile să înlP~neas:::ă prin mu:-t:::a şi prin sa:::rifkiul lor,
progresul românismului integral".
Raporturile româno-maghiare, privite în evoluţia lor istori:::ă şi, mai ales, în
urma Di:::tatului de la ViPna, sînt a:-talizatc detaliat, in emisiunilP. din: 24-25 sept<·mbrie 1941 („Spre o liimurire a poziţiilor î:1 Ardealul vremelni::: robit. Pentru
abandonarea căii petiţiunilor de cetăţeni loiali. Revendi:::ări :::ategori:::e, :::u sprijinul statului român sau de:::lnrarea luptei făţişe :::ontm ungurilor. Ne:::esitatea unei
urgente clarificări''. (vezi doc. nr. 30); 3 şi 4 ianuarie 1942 („Contele Stefan Bethlen
despre problema Ardealului - De:::laraţiile fă:::ute ziarului 8 Orai Ujsâg") (vezi
doc. nr. 32); 23, 24 şi 25 ianuarie 1944 („Tariful maghiaro-vaLah al lui Ludovi::: :::el
Mare, :::a element de jude:::are a probkmci transilvă:-te:le - arti:::ol semnat de
Zenovie Pâc:işanu în „Univc•rsul" - H.144) (vezi doc. nr. 33); 18 şi 19 mai 194:1
(„Transilvanismul maghiar" sau invitaţie lia trezire venită din partea publi:::istului
german Ka:-1 Kurt Klein (vezi do::. nr. 34); 9 noiembrie 1943 („Românii ne urăsc
şi dincolo şi din:::oia:::e de mormînt~ Declaraţiile deputatului ma.;;hia:· Bartha Mikl6s în Camera u:igară tn vremea prigoanei memorandiştilor" (vezi doc. nr. 35).
Con··luzia ce rezultă în urma acestei analize este :::ă Di:::tatul de la Viena a agravat
; a 1n;;ximum a:::este raporturi, şi că singura cale de rezolvare n lor rămînea reve;1ire;i la situaţia de dinai:lte de 30 august 1940, astfel :::um fusese ea :::onsa:::rată
politi:::, istori::: şi juridic prin actul de la I Decembrie 1918 şi Tratatul de Ia Tria:-ton;
orice alte posibilitf1ţi de ;-c>zolvare, luLld clr<'pt bază „garanţiile" impuse de Dictat,
Prau cu desăvîrşi:-e excluse. A:::eastă concluzie cu valoare de axiomă apare clar
('xp,-imat5. şi în fbalul do:·umentului :-tr. 27, unde 5e afirmă, cu deplină justeţe şi
în:redere în vi:-toria cauzei româneşti - „:ă actualele raporturi româno-ma.;hiare
~int sortite unei noi şi definitive :-eglementări. Aceasta însă, în ni:i un :::az, nu va
pute•1 fi de:·ît a:Pea di:tatft de prin:ipiik drPptăţii şi colabo:-ării btre neamuri~.
CORNEL GRAD
VALENTIN DARABAN

ANEXE
1944. I. 5

dimi:leaţa-seara

SlTUATIA POPULAŢIEI DIN ARDEALUL DE NORD lN LUMINA CIFRELOR.
NUMARUL REFUGIAŢILOR ROMANI lN DECURSUL CELOR 3 ANI DE
ST APINlRE UNGUREASCA.
Nu s-a vorbit îndestul

pînă

a:::um despre

situaţia

românilor din Transilvania

de Nord, în lumina elo~ventă a cifrelor. E necesar Insă, deoare:::e numai pe baza

lor se poate des:::ifra adevărata imagine a marelui proces în jurul căruia Iu:::răm
::on :luziile, oo.re într-o zi, neîndoielni:-, se vor trage,
Situaţia populaţiei di:-1 T;·a:1';i .\.<llL<l de N:rd, calculată pe temeiul recensi1rnî!ltului din 1930, în 1942 se preziat.:1 ast1e ; români - l.:!12.000; unguri - 1.019.000;
germa'1i - 76.400; ruşi - 30.800; bulgari - 884; evrei - 155.400; ţigani - 51.500;
alte n<'amuri - 24.900. Aşadar, din 2.670.884 locuitori, românii deţineau procentul de
510/o, în vreme :::e ungurii :iumai 37'/o. Acesta este singurul limbaj care valorează
în r:urnpăna judecăţilor dreptc>, fii:idc[t numai realitatea cea ·vie mărturiseşte fundame:1tul pe care trebuie să se reazime faptele.
Dar ce s-a întîmplat cu românii de ai:::i după 1 septembrie 1940? La început
şi-au pal'ăsit vetrele num,'li o parte, restul au rămas în nădejdea că aşa cum
se-ntîmplase şi în alte vremuri, vom putea răbda situaţia vremelnic creată. ln
anul 1941 au trecut graniţa în ţaru liberă, o masă compactă de 49.500 bărbaţi şi
39.000 femei. ln anul următor, am crezut că vom putea să ducem amarnicul trai
al stăpînirii noi, fără a ne părăsi bunurile adunate o viaţă-ntreagă. De aceea,
în 1941 s-au refugiat dintre noi, ceva mai puţini. Astfel, şi-au părăsit vatra peste
22.000 bărbaţi şi 14.000 femei. Stările de lucru însă, începeau să devie tot mai

~i
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apăsătoare şi mai tulburi. Diferenţa de tratament, aplicată nouă românilor, nu mai
era as:::unsă. Mult trîmbiţata egalitate de drepturi devenise o iluzie. Zile de-a rîndul, nu aveam o bu::ată de pîine, nu ni se dă gaz, sare şi alte lu::ruri, absolut necesare unei gospodării. Aşa se explică de ce, de la 22.000 bărbaţi - ::îţi se refugiaseră
în 1941 - , numărul lor creşte în 1942, la 42.000 deci aproape dublul celor care
plecaseră în durerosul exod, cu un an înainte. Cit priveşte numărul femei~or
refugiate în 1942, el este de 29.500 faţă de 14.000 în anul 1941. Numărul ::el mai
mare dintre refugiaţi l-au dat bărbaţii între 21 şi 40 de ani, apoi copiii sub 16 ani.
In ceea ce priveşte profesiunile, ::ei mai mulţi refugiaţi au fost studenţi, elevi
şi fun::ţioruari publi:::i, ca:-e în cei 3 ani de exod s-au ridi::at la cifra de 19.000. In
majoritate preoţii au rămas la locurile lor, reprezentînd chezăşia cea mai sfîntă a
făcliei menite să lumineze în beznă, sufletele celor care aşteaptă. Că preoţii sînt
cei care ţin treze minţile şi sufletele, o ştiu prea bine şi cei veniţi vremelnic
ca stăpînitori ai ariei noastre. Din :::auza sălbăti::iei ungureşti, în multe locuri preoţii au trebuit totuşi să fugă, rămînîtld 1 500 de comune, fără slujitori iai altarului.
In sfîrşit este demn de subliniat că din multe familii, s-au refugiat numai
bărbaţii, femeile rămînînd să vegheze bruma de avere ce li s-a mai lăsat.
Dar veni-va şi ziua izbăvirii, ::înd toţi cei ple::iaţi spre alte meleaguri, muncind din greu şi visînd la plaiurile lor natale, se vor putea reîntoarce aici, undP
în brazdele veşni:: româneşti, le dorm şi-i întăres::: ::u amintirea lor, străbunii.

Arh. Min.Ap.N.M.St.Mj. fond 5417, dos. 1008, f. 168-170, film 52/68-72; M.I.A.Z.I.M.C.

1941. VIII. 27

dimineaţa-seara

2.

DIN IUBIRE CREŞTINEASCA ADEVARATA NE TRIMIT PE LUMEA CEALALTA
(EXEMPLE DE OMORURI INDIVIDUALE ŞI STATISTICA ROMANILOR
UCIŞI DE UNGURI DE LA 1 SEPTEMBRIE 1940 PINA LA 11 MAI 1941).

In ziarul „Ellenzek" de la Cluj un inspector şcolar ungur făcea zilele trecute
afirmaţia că ungurii nu numai propovăduies:: înţelegerea faţă de minoritari, dar o şi
pun în pra:::tică. Guvernul miaghiar urmăreşte să învingă naţionalităţile, prin dragoste şi nu prin arma abuzului - îşi încheie iarti:::olul eruditul membru al corpului
dida::tic maghiar.
Reţineţi, iubiţi ascultători şi fraţi români, din cele afirmate de acest exponent al autorităţii de stat maghiare - că guveraul de la Budapesta urmăreşte, fără
doar şi poate,· să învingă minorităţile. Cert este, prin urm:i:·e, ::ă în Ungaria minoritarii trebuie să se aştepte la iatacul îndrumat împotriva lor de ::ătre guvernul dh
Budapesta, pentru a-i învinge şi pentru a asigura victoria ungurilor.
Că inspectorul şcolar le pune în vedere minoritarEor să se aştepte la asemenea ata::uri, îndreptate cu armele dragostei şi nu ::u a:::elea ale abuzului, a:::easta
constituie o slabă garanţie pentru siguranţa lor în viitor. Scopul fiind ca minorităţile să fie învinse, după cum o arată experienţa de pînă a:::um, acestea au fos.t
combătute în aşa fel cu arma dragostei ungureşti, incit să le fa::ă binele întreg ~i
definitiv, pentru ve:::ii ve::ilor. In calitatea lor de buni ::reştini, ungurii împărtăşesc
credinţa că lumea aceasta este numai o vale a plîngerii din care fie::are om este
dator să iasă cit mai curînd, pentru a tre::e în lumea de dincolo, unde nu este nici
durere, ni::i scîrbă, nici suspine, ci yiiaţă fără de sfîrşit In dragostea lor neţărmu-
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ritr1 Ia\ă de minorităţi, ungurii le aduc supremul bine de-a le trimite în a:east.'i
lume a fericirii veşnice.
Din manifestările a:estei iubiri ungureşti s-au impăr~it atîţia şi atîţia dintre fraţii noştrii din Ardealul vremelnic robit. Li s-a fă:ut par.te, în aşa condiţiuni,
111 :ît să nu mai rămînă vreo îndoială asupra creştineştei iubiri de oameni ce îi
:·{tli'iuzeşte pe unguri în toţi paşii lor.
Aşa a fost trimis pe lumea cealaltă, în ziua de 12 septembrie 1940, pădurarul
11 u• Tepeş din Bi:azul Ardelean. El a fost chemat la comandamentul militar rna1!11iar di:l Ditrău, care era instalat în lo:alul primăriei. A:olo, a fost zdrobit în
1>r1tăi, ciopirţit cu lovituri de cuţit şi apoi, in stare muribundă, a fost aruncat pe
fl'reastră, în stradă de la etajul primăriei. In stradă şi-a dat sufletul şi cadavrul său
:i fost lăsat două zile la vederea publi:ului.
Pe acelaşi d:-um l-au urmat pe pădurarul Tepeş Ilie şi următorii: protopopul
rnmân Aurel Munteanu din Huiedin a fost maltratat şi schingiuit pînă a murit.
J\ fost :iopîrţit :u baionetele, iar cadavrul său a fost purtat pc străzile oraşului, în
vtizul populaţiei.
ln a:eleaşi condiţiuni a fost u:is gardianul public Ni:ula tot din Huedin.
Ţăranul Ioan Pantea din Someşeni judeţul Cluj, a fost u:is tăindu-i-se
arterele de la mina dreaptă. Apoi i s-a înfipt o baionetă în piept în faţa copilelor
sale, Lenuţa şi Marioara, care s-au salvat cu fuga.
Tînărului român Ioan Cio:ăna~ din Nădăşcl, judeţul Cluj, i-au tăiat capul cu
'ecurile, în văzul surorei sale mai mici.
lnvăţătorului român Ioan Onu din comuna Culpiu,, judeţul Mureş a fost spinil';iat cu ~uţitele de o bandă mixtă de civili şi militari unguri, condusă de servitorul Zsongor Domokoş.
Ţăranul Popescu Ioan, în etate de 73 de ani, din comuna Mărtănuş, judeţul
T:-ei S:au:1e a fost spi:ltecat :u lovituri de cuţit şi se:ure, iar cadavrul său a fost
;1runcat într-o groapă de gunoi.
Dar nu mai continuăm cu exemplificări ale acestor binefa:eri pentru noi ale
ungurilor, :are ţin cu orice preţ să ne asigure fericirea de ve:i, cît mai multora
dintre noi şi cît mai repede.
Vă dăm astăzi, iubiţi ascultători, o statistică pe judeţe a martirilo:: noştri de la
Septembrie 1940 pînă la 15 Mai 1941.
Au fost ucişi in a:est timp;
ln judeţul Bihor 151 români, - Î:1 Ciuc 8, în Cluj 174, - în Maramureş
26, - în Mureş 28, în Sălaj 436, - în Someş 38. - în Trei S:aune 24.
Pe întreg cuprinsul Ardealului vremelnic robit, numărul total al românilor
u:·işi de unguri în opt luni şi jumătate este de 919.

iubiţi ascultători, fraţi

români,

A<;a s-a rcvărrnt şi ~P reva:-să dragostea ungurească asupra noastră a româ1\:·clPalul ;,;'l'nwbi(: robit. Aşa caută urmaşii lui J\rpad să ne învingă cu
a:-ma iubirii.
Aşa am învăţat şi noi românii, în sfîrşit, care este singura noastră atitudine
posibilă faţă de unguri. Este latitudinea de ură pînă la sînge, este hotărîrea noastră
nestrămutată de a le uşura şi noi cit mai multora dintre ei, trecerea pragului vieţii
vcşni:e de din::olo.
La urma urmei, de ce să nu-i ajutăm pe unguri să-şi aibe martirii lor. Fără
martiraj, nu există izbîndă durabilă. Iar noi le vom croi calea acestei izbînzi.
nii.•:;· î.1

Arh. Min. Ap. N. M.l.A.Z.-1.M.C.

M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fii. 178-181 film 52 a/24-30,
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V. DĂRĂBAN

1943. VIII. 8

dimineaţa-seara

12 scara
194:1. XII. 30 sPara

3.

PRIGOANA IMPOTRIVA INTELECTUALILOR ROMANI, IN ARDEALUL
VREMELNIC ROBIT (SITUAŢIA LIBERILOR PROFESIONIŞTI ŞI SITUAŢIA
INTELECTUALILOR ARDELENI.)
Nu
afirmaţia

o dată

este

ro~tită

in

declaraţii

sau

scrisă

î:1 articole de ziar şi de revist{t

că dezmembr.area Ungariei din lanul 1918 nu s-ar fi produs, da::ă nu a:·
fi existat ::iţiva agitatori români. La fel, sunt prezentate drept operă a unor agitatori, toate miş::ările politice ale românilor ardeleni, de luptă di:l tre::ut, împotriva
asupritorilor unguri. Numai intelectualii ar fi dus la prăpastia care a despărţit !)i
desparte şi astăzi ::ele două popoare.
Ţăranul român, dimpot~ivă, ar fi blajin şi ar nutri sentimente de admiraţie
faţă de unguri susţin in::ă şi astăzi ::îţiva dintre propaga::.diştii autoamăgirilor

imperialiste maghiare.
Numai intele::tualii români ar fi de vi:iă ::ă nu se poate realiza o bună ·, nţc
legere şi pace în aşa zisul bazin dunărean.
Dealtminteri, literatura maghiară cuprinde calomnii şi batjo::u:-i, în extensiune
de dteva volume, la adresa intele::tualilor români: preotul român este ti::ălos, la!),
crud şi imoral; liberul profesionist este in::ult, in::orect, lipsit de s::rupule ~i gata
la ori::e a::t de trădare; în sfi:-şit, majoritatea personagii:or de escro::i din anumite
romane ungureşti poartă nume româneşti.
Astfel, este uşor de înţeles, de ce furia ungureas::ă s-a dezJri:-:ţuit şi se dezlănţuie împotriva intele::tualilor noştri.
Poporul român din Ardealul de Nord trebuie redus - după so::otclile u:igureşti la o masă amorfă şi docilă, fără ::ondu::ători şi î:ldrumători. Pentru a
frînge puterea de rezistenţă a ţărănimii, lipsite de ::ondu::ători, mijloa~ele sunt mai
la indemînă şi mai efi::a::e. In sfirşit, de prezenţa fizi::ă a ţărănimii româneşti esk
nevoie, deoare::e asigură braţe de muncă şi formează totodată, un rezervor de înviorare a rasei maghiare.
O bună parte a intele::tualilor români, ::unoscind sentimentele ::u ::are u:igurii
veneau în Ardeal după arbitrajul de la Viena, s-a rdugi•at în-5. înainte de sosirPa
armatei maghiare. Cei răma5i la rosturile lor au rn::otit ::ă aveau datoria să înfrunte toate adversităţile din posturile lor de veghe şi de răspundere, in mijlocul
ţărănimii rnmâneşti. Impotriva a::estora au fost emise în zilele de 5-6 octombrie
1940 ordinele de expulzare în masă. La Cluj, de pildă, au fost expu:zaţi toţi a::eia
care figurau în cartea de telefon. De atun::i şi pînă astăzi expu:zările formale şi
plecările forţate s-au ţinut şi se ţin lanţ. Aproape nu există intele::tual român,
care să nu fi fost întemniţat, bătut sau, ::el puţin insultat. S::opul era şi este :~a
exodul să nu in::eteze pe un moment măcar. S-a ajuns ra::olo, incit astăzi nu mai
fun:ţionează ni::i 100/o din numărul advo::aţilor români care figurau în barouri'.e
din Arde.alui de Nord înainte de arbitrajul de la Viena. Acela!?i procedeu a fost
urmat şi faţă de medi::ii români, aşa în::ît astăzi numărul a::estora s-a piperni~it
la mai puţin de 100/o faţă de ::iţi medici români erau sub stăpînirea româ:ieas::ă.
In sfîrşit, dintre inginerii români aproape ni::i unul nu mai este lăsat să
lu::reze. De asemeni au dispărut farmaciştii români, averile lor fiind confiscate
ele cele mai multe ori, fără nici o despăgubire ..Alţii rau fost nevoiţi să-şi vînM1
farmaciile pe preţuri de nimi::a. Pe întreg cuprinsul Ardealului vremelni~ robit
mai sunt tolerate doar cîteva farmacii române~ti lăsate în administraţia provizorie
a p:-oprietarilor.
ln zadar au aşteptat unii dintre noi ::a intele::tualii u:iguri ardeil'ni să potoleas::ă pornirea ::elor veniţi din Unga~ia Veche.
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A dispărut omenia de altădată.
Pentru a se ridica în ochii celor din Ungaria Veche, atîţia şi atiţia unguri
arde1-i cărora le-ia mers bine în trecut, se intre:: în calomnii la adresa regimului
românesc. Ei afişează un fals martiraj şi exagerează, ::u rea credinţă, unele măsuri
ale administraţiei româneşti, denaturînd propria lor situaţie de atun::i. Sunt iscodite suferinţe neîncercate şi neajunsuri neîndurate.
Pe întreg cuprinsul Ardealului de Nord se desfăşoară o adevărată întrecere
între ungurii ardeleni şi dezrobitorii pomanagii de la Viena, în a ne ponegri şi
ci ~tîrni actele de prigoană de tot felul.
A dispărut ori::e simţ al măsurii. Manifestările de ură împotriva intelectualilor români de:iotă o vădită stare de dezechilibru.
Pretutindeni răsună cuvi:itele călăului celor 44 moţi de la Beliş:
„Ti:ăloşii de români trebuie să dispară de pe pămîntul unguresc. In locul
]or să fie adllşi fraţi răsfiraţi b iumea întreagă, numiirînd 50 milioane de suf!ete.
Fa:eţi Io: pentru naţiunea maghiară de mîine."
Dar toate acestea se vor isprăvi în curî:ld.
Semnele sunt destule şi bune, dar atun:i să nu mai apelne nimeni la omenia românească. Vom apliaa legea talionului, modifi::atii potrivit împrejurărilor:
ochi pentru ochi, pentru fie::are dinte o fal~ă întreagă. Arh. Min. Ap. N. M.St.Mj. fo:id 5417, dos. 1008, f. 194-197, fi:m 67/2-8, M.I.AZ.-··
J.M.C.
· „ .~..-;l

4.

SITUAŢIA INVAŢAMINTULUI ROMANESC IN ARDEALUL ROBIT.
APROAPE TOATE ŞCOLILE PRIMARE STATIFICATE. - INSTITUŢIILE
DE INV A Ţ AMINT SECUNDAR ŞI SUPERIOR EXISTENTE.

Spre a îndreptăţi cumva stăpînirea lor ao;upra Ardealului vremebi:: robit,
µngurii caută să amăgeas::ă lumea arătind că minorităţile au la ei toate drepturile.
Am dezvăluit şubrezenia tNidiţiei maghiare în ce priveşte politi::a faţă de minori lăţi. Am arătat ::ă tradiţia Coroanei Sfîntului Ştefan înseamnă reînvierea, prin
puterea honvezilor a imperiului unguresc care vrea să ţină în jug atîtea alte ;ieamuri. De asemeni, am demascat adevărntul rost al legilor ungurPşti de prote::ţie
:1 minorităţilor, legi care totdeauna au rămas numai pe hîrtie, căd în realitate,
în Io::- de prote:--l 1P, în Ungaria minorităţile au avut totdeauna partea de cea mai
· :·1lbate:·ii nsupri!"".
p,, ;1~„];i~i .:"la1·ncl a:· u:-ma ~[1 fie ::roit viitorul învăţămî::tului minoritar î:1
',' 1.:.i, :.i. J 1 1·in11:l mi:iistru, :::ont«:>le T«:>leki, a semnat, în a::eastii privinţă, o ordo11aniă ;;u nu11·i1rul 700 şi :are întregeşte nişte ordonanţe mai ve::hi, una din 1923
şi alta clî:i rn:ri. In de::laraţiile ::u care a dat în vileag noua reglementare, primul
mînist;-u a spu-. :::ă guvernul maghiar va asigura minorităţilor dezvoltare liberă
" culturii lor napo;ia!C' şi limhi materne în şcoli. Pentru a deschide o portiţă pe
~.C'ama a::ţiunilor de maghiari.rnre, D-sa a adăugat pre::izarea că nu va îngădui
::a în viito1· ~-·incv::i sr1 fie ~onsiderat neungur, împotriva simţămintelor sale maghiare.
Cum se v·~de, povC'~tPa se repetă, ca şi în trecut. De o parte se dau ordonanţe
~i se fa: deda:-aţii de ut urni deplină libertate pentru minorităţi, iar de altă
parte, realitatea se prezintii ln :::ulorile sale mai întunecate. Dar iată dovada:
tn Ardealul vreme Ini:: ; ubit, ş coalele primare :româneşti sunt toate de stat.
La w·cstea fun:::ţioneaz[1 u11 foa:-te mic număr de învăţători români. Cărţi şcolare
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in limba română au
cetire. ln schimb, au
de:laraţii, stoarse în

V. DARABAN

apărut pînă

a:um numai două un abe:edar şi o carte de
în ziarele de la Budapesta şi din Ardeal, nenumărate
împrejurările cunoscute, prin care sate curat româneşti cer
şcoală ungurească, după vorba primului ministru, :ă nu este îngăduit ca cineva
să fie considerat neungur împotriva simţămintelor sale maghiare.
Instituţii de învăţămînt secundar :onfesionale româneşti funcţionează urmiitoarele: Ş::oala Normaiă de băieţi şi de fete din Gherla; Ş:oala Normală de băieţi
din Oradea; Institutul Sf. Tereza din Cluj, la care se aprobase şi deschiderea unui
li:eu teoretic de fete, dar aprobarea a fost anulată. Mai funcţioneazii, ca învăţămînt
de stat românesc: Li:eul de băieţi din Năsăud; secţia românească de pe lîng[1
Liceul de stat de băieţi din Cluj; se:ţia românească de pe lingă Liceul de stat
de fete din Cluj; şi secţia româaeas:ă de la Li:eul comercial din Oradea. Corpul
profesoral al a:estor licee este numai în parte românesc, iar cărţile dida:ti:e nu
au primit în:ă aprobarea ministerului.
Invăţămîntul superior în limba română se reduce la :ele două A:ademii teologice, ortodoxe şi română unită, de la Cluj. La Universitatea ungureas:ă din Cluj
există o catedră de limbă şi literatură româaă, i:l:redinţată renegatului Constantin
Sulică, adus anume de la Budapesta, ca vrednic şi autenti: urma5 al faimosului
Moldovan Gergely. De asemeni, s-a înfiinţat un lectorat de limba român;l şi :orespondenţă comercială la Facultatea de Ştiinţe Financiare şi E:onomi:e, fiind angajat
!e:tor părintele profesor Dr. Viasile Dancu.
Pe scurt, la atîta se piperniceşte î:lvăţămîntul celui mai numc:-os grup etnic
din Ardealul atribuit Ungariei prin hotărîrile de la Viena.
La abia ::îteva luni de stăpînire ungurească rezultatele par mulţumitoare peatru pofte:e de deznaţionaliza:-e şi maghiarizare ale Budapestei. Pe toată linia ş:o
lile primare sunt îndrumate spre o apropiati'1 ~i completă maghiarizare. Faţă d1•
trecut, faţă de anul 1918, situaţiia noastră este înspăimîntătoare. Unde ne su:it
nenumăratele şcoli confesionale din vremea robiei anterioare'? Trista realitate nu
poate fi acoperită prin declaraţii şi prin ordonanţe. Ea corlstituie o categorică ';>i
indiscutabilă confirmare ia adevărului că în Ungaria nimi: nu s-a schimbat fap
de tre:ut, ba, dimpotrivă, maghiarizarea este urmărită ::u <;>i mai tu:-\Jată înapărut

verşunare.

Astfel se ::latină chiar şi temeiul de drept al stăpînirii vremelni::e de azi a
ungurilor asupra Ardealului, primit prin hotărîrile de la Viena. ln adevăr, is:ăliP.d.
aceste hotărîri, guvernul maghiar s-a obligat a trata şi pune în toate privir.ţelP
pe picior de egalitate :u toţi cetăţenii maghiari, pe românii wre au dobîndit cetă
ţenia maghiară.
Ne găsim,

prin u:-mare în faţa unei stări de fapt, lipsite de ori::e temei dt•
drept, stare ce nu poate să dăinuias::ă. Zorile noii orînduiri europene vor alunr.:a,
în :urînd, bezna culturală în :-a:-e Budapesta vrea să ne ţină.

.

.

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj. fond 5417, dos. 1008, f. 1913-200; film 67/10-1-l.
M.I.A.Z.-I.M.C.

5.

1941. IV. 3. seara -

4 amiazi1

UN CORIDOR CU UNGURI COLONIZAŢI DE LA PUSTA MAGHIARĂ
PINA LA SECUIME. UN PROIECT DE MAGHIARIZ~ A ARDEALULUI
ŞI DE COMPENSARE A INFERIORITĂŢII VITALE A POPORULUI MAGHIAH.
Ziarele mJaghiare constată, în baza recesămîntului executat de curînd, :ă natalitatea este foarte scăzută în Ungaria Veche. Faţă de a::easta, poporul românesc
este una din rasele cele mai prolifice.
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Ca totuşi ungurii să facă faţă cerinţelor unei cit mai rapide maghiarizări a
teritoriilor !ardeleneşti s-a lansat ideea creerii unui :criclor, populat 'de unguri
prin colonizare, care să lege Secuimea de şesul unguresc. Ideea acestui coridor
confirmă, de o parte, caracterul româ:wsc al regiunilor dintre Secuime şi Pusta
maghiară, iar de altă parte, demonstrează planurile ungureşti, îndreptate contra
noastră a românilor. Intre ialtele, este vorba, ca românii din judeţele Someş şi
Sălaj să fie colonizaţi în masă, în teritoriile inundabile, din jurul Tisei şi Dunării.
Şi totuşi guve:-nul maghiar se încăpăţînează a susţine că politica lui SC'
conformează întru toate obligaţiilor luate prin protocolul de la Viena.
Adevărul este c[1, spre marea lor surpriză, ungurii nu vor avea răgazul
pentru a-şi putea du:e la îndeplinire proiectele de viitoare maghiarizare a pămîn
tului românesc, cucerit numai prin viclenie şi fără nici un drept întemeiat pe
realităţi etnice.
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj .. fo:id
52 a/32, M.I.A.Z.-1.M.C.

Se:ţia

II

informaţii,

dos. 1008 f. 182; film

6.

Ungurii urmăresc si~tematic distrugerea proprietăţii româneşti dia Ardealul
subjugat.
Aceste acţiuni de adevărat jaf i se caută justificarea, tîlcuită în mod meschin,
de către propaganda maghiară.
Prin presă, conferinţe publice şi Jn parlament, un.;;urii se trudesc a arăta
lumii, că ei nu urmăresc altceva, decît repararea nedreptăţilor făcute de români.
Aşa ziarul „Csiki Lapok" din. Miercurea Ciuc scrie, că „milioane de unguri
au fost arun::aţi pradă duşma:iilor, care i-au deposedat de cele mai elementare
drepturi, ţinîndu-i în sclavie."
Ziarul „Keleti Ujsag" din Cluj, cere să fie despăgubit Statusul catolic din
Ardeal pentru toate pierderile suferite sub români.
Ziarul „Nemzety Ujsag" descrie pretinsele suferinţe îndurate de ungurii din
Huedin şi Călăţele în România. Şi susţine că sub români elementul minoritar a
fost exclus din toate funcţiunile publice, iar prin rdorma agrară s-a nimicit clasa
proprietarilor unguri şi s-a distrus economiceşte şi moralkeşte ungurimea.
Ziarul „Reggeli Magyarorszag", susţine că românii din punct de vedere economic au prădat şi distrus ungw-imea din Ardeal.
ln conferinţa ţinută la Universitatea liberă din Esztergom, şvabul maghiarizat
Ioan Schăffer, a afirmat că românii au exclus pe minoritari din toate funcţiunile
publice, au nimicit clasa proprietarilor unguri prin reforma agrară şi au deposedat
Statusul catolic de averea sa, punînd mina pe ea.
In şedinţa parlamentului maghiar din 25 iunie a.c. deputatul Incze Antal «
cerut să se pună impozit dublu asupra imobilelor româneşti, ajunse proprietatea
românilor, prin bani furaţi de la unguri. El a declarat imorală reforma agrar[1
făcută de români.
Paralel cu acţiunea de justificare mincinoasă şi plină de obrăznicie şi insultP
la adresa noastră, ungurii procedează cu toată ura, la a::apararea averilor noastre,
ca nişte adevăraţi jefuitori şi hoţi.
Prin ordi:lul Nr. 9370/941 autorităţile maghiare au instituit ::uratori la proprietăţile părăsite sau insuficient lucrate. Constatarea insuficienţei lu::răriior este lăsată
la bunul pla: al organelor administrative.
Prin o;·dinul Nr. 1440/941 s-a de::Tetf1t nulitatea tuturor înstrăinărilor făcute
de stat, judeţe şi comune, pre::um şi rev izu~.·ea tuturor averilor ciştigate după 1 o:tombrie 1918, in unele cazuri chiar după data de 28 iulie 11914.
Prin ordinul Nr. 1890/941 şi ordi:lul Nr. 2790/941 s-a decretat revizuirea păşu
nilor comunale atribuite prin reforma agrară.
Prin ordinul Nr. 1461/941 s-a legiferat revizuirea conliractelor de exploatare
silvică şi a arendărilor terenurilor rurale.
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Prin ordinul Nr. 325/941 se interzice facerea de tranzacţiuni imobiliare în
zona de frontieră. Comunele româneşti, chiar îndepărtate de frontieră sînt trecute
în această zonă. Acelaşi ordin prevede posibilitatea de a rechiziţiona şi în:hiria
imobilele urbane cu chirii derizorii.
Prin ordonanţa nr. ;J.630/941 s..a legiferat preluarea concesiunilor privitoare
la uleiuri minerale şi gaz metan, fără indemnizaţie.
Prin ordinul 2540/941 se revizuiesc autorizaţiile de a exploata băi şi izvoare
mine:-ale în Ardealul subjugat. Pe baza acestui ordin Ministerul Internelor poate
ordona în interes public luarea în posesiune a băilor :-;i instalaţiilor. Vilele, hotelurile şi pensiunile din staţiunile balneare şi clim.ateri:e, se închiriază forţat de
administraţia comunală.

Ajutorul de prim.ar al oraşului Oradea a dat un :omuni::at publicat în ziarul
„Nagy Vărad" din a:est oraş. Comuni:atul obligă pe toţi ::etăţenii, :are au ştiri
despre imobilele românilor ple::aţi, să anunţe adresa a::estor imobile la primărie.
Autorităţile :ivile şi militare maghiare au numit administratori, dire::tori şi
funcţionari unguri Ia intreprinderile româneşti. Au înlăturat consiliile de admL
nistraţie, pe dire:torii şi mun::itorii români.
Prin ordinul Nr. 6800/940 s-au numit :urntori la societăţile de asigurare româneşti şi a::estea au fost obligate de a fuziona cu societăţi maghiare.
Prin ordinul 9930/940 s-a decretat revizuirea autorizaţiilor de a fa::e :omerţ.
Prin ordinul Nr. 690/941 s-a dispus li:hidarea şi maghiariZ'area :-ooperativelor
di:'! judeţele: Bihor, Satu-Mare, şi Maramureş.
Iubiţi ascultători şi fraţi

români,

Este clar :ă toate a:este ordonanţe şi legiferări loves:: :runt în proprietăţile
noastre. Prin nimicirea noastră P::onomică, ungurii, pe de o parte, :aută ia deveni
proprietari ai averilor româneşti, iar pe de alta, a ne slăbi puterea de rezistenţă
naţională.

Pentru spulberarea tuturor minciunilor :ansate de propaganda maghiară, în
justificării jafurilor în averile noastre, arătăm pe această cnle a undelor
întregei lumi, :are este adevărata realitate.
ln România Mare de Ieri :a :-;i în România ciuntită de astăzi, ungurii s--au
hu'urat ~i se bu::ură de toate drepturile.
Nici un fun:ţionar ungur nu a fost îndepărtat di::i fu::i::ţiunea sa afa:-ă ele
a::eia care au refumt să depună jurămîntul de credinţă faţă de statul român.
ln România au existat şi există unguri ca jucle:ători, profesori, fun:ţionari administrativi la diferitele instituţii de stat, judeţl'n(' sau :omunale. Mulţi dintre a::eştia
ni:i astăzi nu cunosc bine limba statului. Sînt :::unos:::ute cazurile destul de dese,
:ind :::etăţeanul român, :ălătorind :u trenul sau mcrgînd la poştă, era întimpinat
dl' fun:ţ.ionarul de stat vorbindu-i în limba lui A1·pad.
Proprietăţile ungureşti în România au fost garant;1te 1J:'in legi ~i constituţie.
Nici o :-;tirbire nu s-a adus din partea noastră a:::c~tora. E~te adevărat, prin reforma
agrară română ia fost lovită marea proprietate pe int:-eg ::uprinsul ţării. Au fost
t·xpropriate toate latifundiile, fără nici o C'xcepţie, nu numai ale grofilor unguri
ci şi ale boierilor români. Prin reforma agra;ă românii au fost împroprietăriţi toţi
ţăranii lipsiţi de pămînt, i:ldife:-ent de lege şi :imbă.
în ve:::hiul regat, ţărani,i români au p:·imit pămînt din moşiile boierilor, iar
în Ardeal, ţăranii români şi u::iguri, din moşiile grofilor şi baronilor. Reforma
agrară română a fost o lege ele justiţie so:::ială, egală pentru toţi şi foarte bună
pPntru ţăranii u:iguri, ţinuţi în adevărată iobăgie, de grofii şi magnaţii din
Ungaria.
Românii din Ardeal au avut o stare materială bine consolidată i::iai::ite de
1918.
Moşiile de la Buld, Conop, Olpret, şi Căla:::ea au fost moştenite din moşi
strămoşi, de fiii neamului, legaţi prin naşterea sa de pămîntul Ardealului. Tiiranii
români, proprietari de moşie, alegeau pe deputaţii noştri pentru parlamentu\ din
Budapesta.
~::opul
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Aşezămintele noastre bisericeşti şi culturale ,au fost create prin muncă istovitoare în arşiţa soarelui, prestată de braţele vînjoase, !apăsate pe coarnele plugului, ale ţăranilor români.
A:eşti ţărani sunt blinzi şi plini de bunătate, faţi1 :fo tot ce nevinovat le il's<'
în calea muncii lor:
„Păsărică mută-ţi cutbul,
Că vine badea cu plugul,
Păslirică mută-ţi casa,
Că vine badea cu coasa."
A::eşti ţărani sunt
viaţa şi avutul:

însă

crunţi

şi

neiertători,

faţă

de a::ela, care vrea

să

'.•·

ridi::e

„Trîmbiţaţi şi clopotiţi,

Copii, femei fiţi bărbaţi,
Toţi la un loc v-adunaţi,
Pui de unguri nu lăsaţi."

Contra unui tălhar oare ţi-a intrat în casă ::a să-ţi ia viaţa şi avutul, te aperi
cu pistolul sau ::u parul.
Contra tnhăriei ungurilor, care ne omoară pe fiii neamului şi ne fură avutul,
ne vom apăra cu armele.
Porni-vor flăcăii din Făgăraş, de pe Tirnave, de pe Mureş şi din ţara Moţilor,
şi cobori-vor spre Tisa, cu armele puternic prinse în braţe vînjoase, pentru răfuiala
cea din urmă cu duşmanul lor de moarte.
Arh. Min. Ap. N. - M. St. M., fond
M.I.A.Z. - I.M.C.

Secţi.a

II

iaformaţii,

dos. 1008, f. 2-5; film

6512-12 -

7.

1942. I. 4 seara - 5 dimineaţa
IX. 11 dimineaţa-seara
CONFISCAREA DE CATRE GUVElRNUL MAGHIAR A DREPTULUI
DE CONDUCERE LA INTREPRINDERILE PARTICULARE PRIN ORDONANT1\
Nr. 7.140 DIN 1941 A PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Sub cele mai variate şi absurde pretexte, guvernul maghiar urmăreşte acapararea tuturor întreprinderilor şi instituţiilor e::onomi::e din Ardealul vremelnic
robit.
In vederea unei aşa zise selecţionări a :::ondu::ătorilor pe seama întreprinderilor e:onomi::e şi financiare, guvernul maghiar a emis o ordonanţă, care consa:ră
regimul bunului pia:: şi al şovbismului maghiar în această materie.
Ordonanţa din chestiune a apărut în Monitorul Ofi::ial maghia~ numărul 23-l
din 26 octombrie 1941, fiind emisă sub numărul 7140 de către Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Ea se referă la ocuparea func~iunilor de conducere în intrei;irinderile obligate a da socoteli publice. In rezumat, a:::eastă dispoziţie de sugrumarl'
a elementului românesc pe teren e:onomi:: cuprinde u~mătoarele:
„Toate instituţiile financiare, :it şi intrPpriaderile so:iale şi de altă naturC1,
cu un capital de peste 250 mii pengo, sau cu peste 15 fun:ţionari, sunt obligate
să anunţe datele personale ale :elor ce îndeplines: funcţiuni de condu:ere, de la
pro::urist pînă la dire:tor general sau pre~edinte al ::onsiliilor cte aclminist:·.-iţie.
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De asemeni trebuie să fie anunţaţi toţi aceia care primes:: retribuţiuni totale anuale
ce ating suma de 24 mii pengo.
Ministrul de resort, ::ăruia urmează a se fa::e anunţarea „are dretpul să ridice
contestaţii contra oricărei angajări sau însărcinări, intreprinderea fiind obligată
să ţină seama de ea. La rîndul său ministerul nu este ţinut să-şi motiveze contestaţia. Hotărîrile pronunţate de min.ister au putere retroactivă."
Sancţiunile prevăzute de ordonanţa guvernului maghiar sunt atît de aspre,
incit, orice întreprindere va putea fi distrusă.
Ce înseamnă a::eastă raţionalizare a întreprinderilor şi selecţionare ia perso.
naiului de conducere, nu este greu de ghicit. Este la mijloc o manevră de expropriere şi a::aparare a întreprinderilor româneşti.
Budapesta ţine cu ori::e preţ să-şi du::ă pînă la capăt planurile de nimicire
economică 'a noastră în Ardealul vremelnic robit.
In mod logic se iveşte necesitatea unor măsuri represive identice în România.
unde pînă astăzi elementul unguresc se bucură de cea mai largă libertate de manifestare în toate domeniile .

.

. . .

Arh. Min. Ap. N. M.I.A.Z. - I.M.C.
8.

M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, f. 80-81; film 66/19-21,

1942.V.24. seara - 25 dimineaţa
IX.14 dimineaţa şi seara

SITUAŢIA BANCILOR ROMANEŞTI DIN ARDEALUL CEDAT. (DUPA
RAPORTUL INSPECTORULUI GENERAL LUCIAN CIORANUL, DIN 9 MAI 1942).
După arbitrajul de lia Viena au rămas în Ardealul de Nord aproape un mişi jumătate de români, răspîndiţi în judeţele: Maramureş, Satu Mare, Sălaj,
Someş, Năsăud, Cluj, Bihor, Mureş, Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune. Imensa majoritate a acestei populaţii este ţărănească. Intelectualii, comercianţii, industriaşii, şi
mese:-iaşii au fost izgoniţi şi expatriaţi, neputînd să îndure opresiunea şi sălbateca

lion

prigoană ungurească.

Furia stăpînilor v:-cmelnici nu cunoaşte margini. După schingiuiri şi expulzări
în masă, guvernul de la Budapesta duce acum cea mai neînduplecată politică de
paupe:-izare a populaţiunii românt>şti rămase în Transilvania de Nord. Cele mai
puternice şi mai cumplite lovituri se în:lreaptă spre citadelele de rezistenţă economică a românismului ardelean: băncile noastre.
Examinînd situaţia băn::ilor româneşti se constată lipsa unei serii întregi de
instituţii ban~arc'. Parte din ele au fost preluate de unguri, altele sunt pe cale
de a fi a::aparatC'. iar numeroase bănci au rămas fără conducători, aceştia fiind
expulruţi în România. Acestea pot fi considerate de pe acum pierdute pentru
interesele româ:ic')ti dP aici. Am pie:-dut pînă astăzi î:1 urma înverşunatei adversităţi ungureşti împotriva economiei româneşti, următoarele bănci: ,,Casa Noastră"
din Satu Mare, „!'rima Casă el<' Economie" din Satu Mare, „Banca Invăţătorilor
sătmăreni", „Casa de plistrar,· ci1.:ilă" din Şimlf'U, „Banca de Credit" din Sf. Gheorghe, Banca „Harghita·' din Miercurea Ciu::, Ba:1:-a „Lăpuşana" din Tg. Lăpuşului,
Banca „Speranţa" din Bistriţa, Banca Moţilor din Huedini Banca ,,Victoria" din
Gherla, Banca poporală din Dej, Banca Voluntarilor din C uj, Ban::a Meseriaşilor
Români din Tg. M11res, Ban::a Someşana din Dej, Banca „Minerva" din Be:lean.
Am pierdut deci 16 hăn:::i românc>~ti, cu un capital total de 4 milioane de pengo.
VerificarPa fă:ut<'i de organple de :ontrol din Budapesta, s-a terminat cu
:::on:::luzia :::ă majoritatea bf1n:ilor- româm·~ti din Ardealul de No:-d trebuiesc fuzionate. Motivul este lipsa fondurilor de rulment, activele nehsemniate şi neputinţa
lor de a-şi îndeplini rostul economi:o-social, în cadrul intereselor generale ale
statului. Băncile găsite bune şi solvabile de către controlorii din Budapesta au
primit ave:-tisment s{1-şi rPvizuias:ă situaţia şi să ia vizeze pentru :ă, deşi astăzi
suat în::ă solvabile, situaţiia de mline le-ar putea fi fatală. Multor băn:i româneşti
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din Ardealul de Nord li s-a interzis fără ni::i o motivare să mai primească depuneri. Pentru a paraliza situaţia băncilor mai 1nfloritoare, ele au fost impuse
;·u sar::ini ex::esiv de grele, ca: impozite neome;ioase, taxe de control, salariile
:·omisarilor şi diferite taxe ilegale.
Majoritatea băncilor româneşti, active înainte, slnt astăzi deficitare. Bilanţul
general al acestor bănci vorbeşte de la sine: 12 bănci sunt excedentare, cu wi
!Jenefi::iu de 73 de mii peng0 şi 18 băn::i sunt deficitare cu o pierdere de jumătate
de> milion de pengo.
Din cele 16 bănci verificate de controlorii de la Budapesta trei au hotărît
lichidarea, 8 au fost sfătuite să fuzioneze ori să lichideze. O sucursală locală a
fost lichidată pe loc, două bănci au primit avertismente, deşi una din ele este
membră a Centralei Băncilor din Budapesta. Unei bănci i s-a interzis să mai primcas::ă depuneri, iar două instituţii de credit au primit numai observaţii de amă
nunt. Membre ale Centralei Băn:-ilor din Budapesta n-au fost primite decît urmă
toarele 7 bănci: Vlădeasa din Huedin; Maramureşana din Sighet; Aurora din Nă
săud; Silvania din Şimleu; Rîureana din Copalnic Mănăştur; Ţibleşana din Dej
şi Concordia din Gherla. Cu excepţia băn::ilor Vlădeasa. Maramureşana şi Au.rara,
::elelalte patru sunt institute mărunte, cu capitaluri neînsemnate. Toate băncile
a::estea au fost însă imobilizate, cele mai multe încheindu-şi bilanţurile cu pierderi. In schimb, băncile consolidate şi cu fonduri de rulment importante, nu numai
că n-au fost admise membre, dar au fost şi avertizate să fuzioneze ori să lichideze, ori, în fine, li s-a interzis de a mai primi depuneri.
Tratamentul ilegal apli::at de unguri băncilor noastre demas::ă intenţiunile
guvernului de la Budapesta. Cele mai puterni::e bănci româneşti au fost lichidate
sau silite să fuzioneze, pentru a paraliza orice viaţă e::onomi::ă în Transilvania
de Nord.
Suc.:ursalele băn::ilor ale căror centrele au rămas în teritoriul României libere,
n-au primit autorizaţii de funcţionare. Ele sunt ameninţate in orice moment cu
lichidarea lor definitivă.
Activitatea băncilor este stînjenită prin diverse ordonanţe ministeriale, cu
caracter de lege. Ele au provocat numeroase procese de revizuire ,a preţurilor,
apoi dreptul de alienare şi grevare a fost restrîns, impiedicîndu-se în fel şi chip
desfăşurarea unei vieţi e::onomi::e normale.
Băncile noastre, care au ajutat pînă azi populaţia românească de ia-şi cum~ăra imobile rurale şi urbane, sunt astăzi puse în imposibilitatea de a mai acorda
vreun sprijin românilor.
Toate măsurile luate de unguri vădesc intenţiunile guvernului de la Budapesta de a sărăci populaţia românească, silind-o, astfel, fie la trecerea graniţei,
fie la acceptarea condiţiei de iobăgie, pe care o urmăresc grofii de la conducerea
tării. In faţa a::estei situaţiuni ni se impun, fără îndoială, obligaţiuni din cele mai
grele, pentru salva1·ea viitorului nostru e::onomi:: in Ardealul vremelnic robit.
Pi·ovizoratul actual, pînă la definitiva orînduire europeană, nu este îngăduit
a-!;'i face ravagiile, scontate cu atîta metodică perfidie de căkc guvernanţii de la
J~udapesta.

/\rll. Min. Ap. N. M. St. Mj. fond 5417, dos. 1008, f. 205-208; film 67/22-28,
M.J.A.Z. - 1.M.C.

'1.

6.1.1941; 7.1.1941; 13-14.1.1941 am

UNGARIA INVECHITA, INCAPABILA A FACE FAŢA PROBLEMELOR
ARDELENE. DEZAMAGIRElA UNGURILOR.
„Ungaria este aşezată pe temeliile unei constituţiuni legate în piele de porc.
pe jumătate provi:icie, pe jumătate stat. Pe jumătate veselă, pe jumătate
există şi pe jumătate nu există".

E~tc·

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

386

C. GRAD -

V. DARABAN

„Vremea Ungariei este un secol de mult trecut, o veche pălărie de vară,
cu zdrenţe moderne".
„Un edificiu dărăpănat, un rîu care curge împotriva sa însuşi şi alături de
sine lnsuşi ".
„Cara::terul unguresc este, fără îndoială, un ::ara::ter deosebit: zgtrcit, morocănos, şi îngîmfat, ungurul este lipsit de nobleţe faţă de streini, crud faţă de
duşmani, dar totodată frkos şi superstiţios; temperamentul lui vijelios îl duce
la acţiuni lipsite de orice cumpăt".
Cu aceste cuvdnte, cinstiţi ascultători ii caracterizează pe unguri şi ţara lor,
germanul Hans Normann, în cartea sa apărută a::um 100 de ani la Leipzig, sub
titlul „Ungarn, das Retch, Land und Volk, so wie es ist", adică: „Ungaria, imperiul, ţara şi poporul aşa ::um sunt".
împodobită

Iubiţi ascultători

Jude::înd în lumina a::estor caracterizări, stările de astăzi din Ardealul, vrt>melni:: î:i::ăput pe mba ungurilor, n-ai pentru ::e să te miri de cele ce se-ntîmplă.
lngîmfarea şi lipsa de nobleţe faţă de streini, ::onstatiate de germanul Normann, s-au dezlănţuit din plin în şirul nesfîrşit al sălbăticiilor şi nelegiuirilor îndreptate contra Tomâailor. Nu mai puţin a ieşit la iveală alcătuirea ::u totul inve::hită a statului maghiar, cum spune germanul Hians Normann: „edifi::iu dără
pănat, rîu care ::urge împotriva sa însuşi şi alături de sine însuşi".
Dar cum putea un asemenea stat să fa::ă faţă atîtor prohleme ce i se puneau,
deodată cu alipirea Ardealului?
Bu::uria din primele zile ale ocupării s-a înecat repede în sufletele unguril01·
şi săcuilor ardeleni, înăbuşită de povara dezamăgirilor. Ardealul de Nord a fost
alipit unei Ungarii înfometate şi stoarse de orice vlagă. Cum era să mai curgă
de acolo laptele şi mierea, aşteptate de secui şi unguri? Rezervele de alimente, de
altminteri foarte puţine ia Ardeal, au fost luate în ::ea mai mare parte pentru
armată. Griul şi porumbul, trimise din vechea Ungarie, au luat înapoi drumul
pustei maghiare, ::umpărat şi expediat pentru familiile celor veniţi de dincolo.
Fiind ruptă orice legătură ::u Ardealul de Sud, să::uii n-au unde să-şi vîndă scîndurile, borvizul şi oalele. Pină pe la Reghin ei dau numai peste scîndurari, borvizari şi olari. De vînzări pentru Ungaria Veche nici vorbă nu poate fi din cauza
condiţiunilor în ::are se fa:: transporturile. Lipseşte o ::ale ferată de legătură între
Ardealul de Nord şi Se::uime. Noua linie, vicinală şi îngustă, în::io::ălată la repezeală pînă la Le::hinţa, este mai mult o lu::rare de re::lamă decît o împlinire a
unei nevoi atît de adînc simţită. Transportul ::u ::amioane? Aşa ceva nu se pomeneşte din cauza lipsei de benzină şi ulei.
Fabri::ile în bună parte nu lucrează, fiind închise de bancherii de la Budapesta, pentru a nu le fa:::c ::on::ure;'lţă şi pentru a pune mai uşor mina pe ele. Din
aceeaşi pri::ină, negoţul lî:i:::eze<it0. Meseriaşii n-au :::e lucra. Aşteaptă zadarnic
come;'lzile clienţilor.
Mizerie, s::umpete înăbuşitoare şi lips;i de lu:::ru la sate şi oraşe, iată :::e înfiiţisează scumpul nostru Ardeal robit.
Iubiţi ascultători,

Ori:::ît ar fi ungurii ardeleni de unguri, oricît, în faţa mizeriei generale, ,a1·
în::er:::a să se amăgeas::ă ::u speranţa pentru viitor, afară !doar de grozăviile şi
nelegiuirile îndreptate împotriva românilor şi ei au de îndurat marile neajunsuri
ale traiului de toate zilele din mult aşteptatul paradis U;'lgures:::.
Singura punte de salvare pentru ei răminea doar intrarea în slujbe de stat.
Numai că pretutindeni locurile de ::ondu:::ere au fost ocupate de veneti:::i de la
Budapesta şi din vechea Ungarie. La rîndul lor, aceştia au adus şi adu:: mereu
functionari de prin părţile de unde au venit.
Localnicii nu încap nicăieri. Rămaşi pe dinafară şi pretutindeni, ungurii ardelenJ zbiară din ce 1n ce mai tare împotriva nedreptăţii ce li se fa::e. Totuşi
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programul Budapestei este dus la !ndeplinire fără şovăire. Chiar şi vechH funcţionari unguri, lăsaţi în slujbe de către români, sunt daţi afară, sau, ln cel mai
bun caz, suferă însemnate degradări ~ţă de vechile lor funcţiuni.
Dezamăgirea se schimbă, pe zi ce trece, ln revoltă. In parlamentul din
Budapesta, depiltatul Găl Găbor a vorbit despre autonomJia Ardealului, iar ln
masele poporului prinde rădăcină lozinca „Ardealul al ardelenilor".
Nemulţumirea generală răbufneşte în m.anifestlaţii publice, cum a fost cea din
strada Cicio Pop de la Cluj, unde mii de muncitori unguri şi-au strigat dreptul
la pîine, dreptul la viaţă.
Cîntecile ungureşti de bucurie de la început hu iamuţit. Pe melodiile lor
c;e cintă cuvinte de critică, de batjocură la adresa stărilor generale. Marşul Ardea!ului (Erdelyi indult)):
„Edes Erdelyi itt vagyunk
Erted elii.nk es balunk,"

care tradus în

româneşte sună

cam

aşa:

„S::ump Ardeal, atei suntem
pentru tine o dăm,"

Viaţa

""'

dntă

astiizi, în

următoarea formă revizuită

de

nemulţumirea generală:

„Edes Erdelyt ttt vagyunk
Erted P.hen meghalunk,"
:::ît şi în nenumărate alte variante, dintre care
cu acest text:

dăm

una în traducere romAneasc6,

„Scump Ardeal, atei suntem
Pradă ieftină te vrem."

In loc de:
„Horthy, c.~ciky, Teleki,
Minden oldh menjen kt".

rnre pe

româneşte lnseamnă:

„Horthy, Csdki, Teleki,
valahii vor pieri".

Toţi

se

declamă

acum în Ardealul robit:
„Horthy, Csdki, Teleki,
Meg hal itt mindenki"

sau pe

româneşte:

„Horthy, Csdkt, Teleki,
de foame i:om pieri".

Toţi

De altă parte, se riispîndes:: fel şi fel de manifeste printre unguri împotriva
regimului feudal şi :::ontra veneti::ilor, de dincolo, din vechea Ungarie, despre care
se:'.uii şi ungurii ardeleni spun că s-au năpustit asupra lor ca un val de lăcuste
Dăm acum, iubiţi ascultători, o frîntură dintr-un asemenea manifest, pe care
multi dintre d-voastră, desigur că l-aţi cetit ori auzit:
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„Erces Erdely foldjen, ehes pesti hordcik
A szekelyt lenezve, aagalcet hordozsak
Kenyer-ilnket esszik, visszik, elkobozztik .

•
kiâltasolctol bangos a hatâr
A sok jăvevenytol - Erdely, -

Jaj

szabadulâst var .

•
Atkozott legycn aki oket hozta
V crjc rneg az I sten, azt ki ezt okozta."
Nimi:: mai firesc de::it ::a o atît de savuroasă bucată să-şi găsească traducător în
traducere pe care o ascultaţi acum, cu luare aminte. Ea sună aşa:

româneşte,

„In Ardealul nostru, a Budapestei hoardă
Cu dispreţ pentru săcui, trufia işt incoardd
Ne mănîncă pita noastră, ne-o fură, sechestrează,
Uitînd că sdcuimea nu doarme, ci e trează .

•
Ardealul de strigăte de vaer:
Afar' cu voi, venetici, aceasta e în aer.

Răsu,nă-ntreg

Afurisit să fie cel ce v-a adus,
Cumplit de tot să-l bată Domnul cel de sus."
Cum se vede, iubiţi ascultători, n-a greşit gennanul Normann, ::Ind a spus
temperamentul vijelios ii du::e pe unguri la acţiuni lipsite de orice cumpăt.
Din clocotul de nemulţumire a cărui slab răsunet sunt ::întecele şi manifestele,
din care am împărtăşit astăzi ::îteva frinturi se încheagă, clipă de clipă în Ardealul
robit, norii grei şi sîngeroşi ai unei viitoare revoluţii interne.
Noi românii să fim pregătiţi. Cu acest rost, de alarmă românească v-am transmis - iubiţi ascultători - ::ele auzite de d-voastră astăzi.

că

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. lOOb, f. 11-15; film G4/60-58
M.I.A.Z.-1.M.C.
10.
1941.II.19 seara

lNCEPUTURlLE ŞI ACTUALA SITUATIE A MIŞCARII
AUTONOMISTE SECUIEŞTI. UN SEMNIFICATIV MANIFEST

LANSAT DE RADIO-SECUIME.
Am vestit începuturile mişcării săcuieşti pentru autonomia Ardealului, care
a dus ln cele din urmă, la războiul dintre cele două posturi de radio ungureşti,
de la Budapesta şi din Secuime.
Pentru orientarea dvs., iubiţi as::ultători, fa::em, în cele ce urmează, o recapitulare a faptelor, în ordinea desfăşurării lor cronologice.
Ideea autonomistă a fost lansată ln::ă după decepţiile din primele săptămîni
ale stăpînirii ungureşti. Deputatul săcui, Dr. Paal Gabor, făcîndu-se ecou al ei,
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:·prul autonomia în Parlamentul de la Budapesta, iar apoi s-a rupt din partidul
rnughiar ardelean, care se găsea remor::at la partidul guvernamental. Tot atunci,
doputatul Pâal Gâbor a anunţat înfiinţarea unui partid al secuilor, ::u program
(';•l<·goric autonomist.
De altă parte, în Casa Magnaţilor de la Budapesta, fostul preşedinte al ::omu:iită\ii maghiare din România, ::ontele Ni::olae Banffy s-a ridi::at împotriva tratamentu,ui maşte;·, ap;i::at ungurimii din Ardeal, invo::ind spiritul înţelegăto1· 1H•
rnre organizaţia politică condusă de D-sa, în România, l-a î:itîmpi;iet din pa~tea
1·<'gimului românesc.
Fără a o spune, ::ontele Ni::olae 1Banffy a lăsat sa se înţeleagă faptul ::'<'1
-.ituaţia din Ardeal este intolerabilă şi că în consecinţă, trebuie să se avizez!' la
<'nergi::e măsuri de îndreptare.
Intre timp, mişcarea autonomistă a izbucnit în cîteva manifestaţii publice,
care au determinat rea::ţiunea guvernului de la Budapesta . .Au u:mat manifestaţiile
anti-româneşti din secuime, în cursul cărora nu a putut fi mas::ată tendinţa autonomistă a maselor ungureşti şi se::uieşti, căci s-a ajuns la răsunătoare s~andialu;·i,
pe a::eastă ::hestiune.
Paralel, guvernul maghiar a re::urs la obişnuitele mijloa::e de raptarl'. şi
astfel, într-o bună zi, deputatul Pal Gâbor a dezminţit ::ă a:· i::teaţiona să î:ifiinţeze partidul autonomist al săcuilor. In sfîrşit, în faţa pe;-i::olului autonomist.
cercurile ::ondu::ătoare de la Budapesta au apelat la toate partidele de opoziţie
să renunţe la ori::e a::ţiune politi::ă în Ardeal, decretînd partidul ardelean drqit
organizaţie regională, fără ori::e colorit de partid.
In felul acesta, mişcarea autonomistă a rămas deo::amdată în stadiul ei de la
în::eput, fiind o mişcare a maselor, fără o conducere vizibilă. Se bu::ură de sprijinul deghizat al cîtorva publicaţiuni lo::ale, care, în împrejurările date, :rn pot
să adopte o atitudine hotărîtă. Este însă susţinut cu tenacitate de către postul dL'
radio ungures:: din se::uime, despre ::are, se ştie, că a fost de::brat „Pirat al umil-lor" în una din emisiunile re::ente ale lui radio Budapesta.
Sunt interesante temeiurile istori::e, sociale, e::onomice şi politi::e, ale a::ţiunii
auto:10miste, pe care le red[1, penlru orientarea publi::uli.:i românesc, prin dt<·va
fragmente din emisiunea de a::um cîteva zile a postului Radio-Secuime.
Dar ascultaţi ::u luare aminte, iubiţi ascultători, î:l tradu::ere româneas::<l, ::•·
· spun să::uii, prin glasul crainicului de la Radio-Se::uime:
„După o a~teptare de 22 ani, visul nostru s-a împlinit. Am văzut ::u propriii
noştri ochi marea mi:lune. Suntem iarăşi in marele atelier maghiar.
Să nu uităm însă, că noi ungurii ardeleni nu formăm doar o simpli"'t unitate
numeri2[1, smulsă din trupul unitar al ungurimii, ::i ::onstituim, de 1000 de ani, o
unitate istori::ă aparte, cu conştiinţă ardeleneas::ă proprie şi spe::ifi::ă, ::u ::u~tur<"1
independentă. Nu este admisibil să se uite că ArdealuJ. a existat şi există, duptl cum
a existat şi atunci, cind noi înşine credeam şi voiam să nu existe, pentru a exi.~ta
numai Ungaria. Şi atunci a existat Ardealul, şi astăzi există şi va exista în ve::ii
vecilor, ori cine i s-ar împotrivi.
Noi, ungurii ardeleni, suntem o majestoasă sporire pentru forţa U:igariei. Puterea ne-o ţunoaştem, nu o supraevaluăm, dar ni::i nu o depreciem. De multe
ori am în::er::at-o, pentru a vedea ::e suntem în stare. Nu ne vom tîrgui. Ne ştim
destul de tari, spre a vorbi de sus şi sin::eri şi spre a sta ne::lintiţi pe temeiul
enunţat. Ardealul trăieşte şi va trăi de-a pururi, pentru că este o entitate ;eograficii, o unitate istorică şi economi::ă şi pentru că îl vom susţine în viaţă.
Des::his şi fără teamă, ne strigăm hotărîrea. Neclintiţi ne aP<'irăm spe::ifi~ul
ardelenes::. Ne::unoscind intimidarea, respingem ori::e -ameste:: de afară, orideund1•
ar veni. Nu tolerăm ni::i un fel de tutelă asupra noastră.
Ca parte egali"1 şi ::u drepturi ega'.e, sttim faţă. în faţi'i ::u pat;-ia mamă. la ~·an.'
ne-am a;ipit.
Nu vom privi, cu braţele încrucişate, împămintenirea din nou pe ::uprinsui
Ardealului a politicii ungureşti: „Despre noi, dar fără noi".
Ardealul este al ardelenilor. Ardealul este al maselor muncitoare ardelen,~şli
- aceasta o st:-igăm.
11
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Nu :-ăutăm ce este drept sau nedrept, nici dreptatea sau nedreptatea. Nu
aşteptăm bunăvoinţă şi nlci milA. Nici nu ne rugăm. N-are mult înţeles aşa ceva
Dreptatea noastră este puterea noastră. Via fi al nostru ce vom izbuti să ne cucerim.
Mă adresez, deci, celor curajoşi, celor hotărîţi la luptă, celor conştienţi de
datoria lor, celor care vor să vadă, celor prevăzători. Să iasă din rînduri. Nu le
fip ru5ine. nu doarmă şi nu mormăie. Viiaţa nu aşteaptă. Viiaţa goneşte.
Cu strigătul nostru, acea.sta o strigăm.
Acestea sunt adevăruri istorice. Se desprind din experienţele de atunci. Nu
ie~im pe teren, pentru ele, a:::um întîia oară. Nu o dată le-am propovăduit şi am
luptat pentru ele. Nu o d,ată strigătul a:esta a mai fost strigat. L-a strigat ungurimea din Ardeal, prin glasul răsunător şi răscolitor al lui Ko6s Kăroly, în anul
1920, spre Bucureşti. 11 strigăm noi, acum cu acelaşi glas, spre Budapesta. Am
strigat şi strigăm strigătul lui Ko6s Kâroly: „Ardealul este al ardelenilor". „Ardealul este al poporului muncitor din Ardeal".
Dar mai strigăm în:::ă o dată: Cel ce este laş, leneş, cel :::e vrea să doarmă,
n-ar<' ce căuta printre noi, pentru că este duşmanul nostru, este trădătorul nostru.
A:::esta ne este strigătul şi sperăm :::ă nu va fi un strigăt în pustiu."
Jubiţt ascultători,

b lumina strigătului de alarmă, dat de către postul ungures::: din Se:::uime,
pe care l-aţi ascultat în traducere românească, adevărata stare de lucru din
Secuime se rnfăţişează în cu totul alte culori, decît acelea pe care le proiectează
asupra viitorului unguresc guvernul de la Budapesta. Problema secuiască rezervă
Budapestei încă multe şi mari greutăţi.
Primejdia cea mare este o eventuală unire a secuilor cu masele ţărăneşti din
vechea Ungarie, u:iire îndreptăţită de comunitatea luptei contra magniaţilor, atotputernici în Ungaria. Incit pînă la urmă monopolizatorii de pînă acum ai puterii
politice în Ungaria, vor regreta de ce şi-au făcut capul calendar cu Ardealul.

.....

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj. fond 5417, dos. 1008, fila 113-117 film 66/33-41;
I.M.C.-M.l.A.Z.
11.

1941.II. 12 -

seara; B -

am.

CINTECE DE AMARACIUNE UNGUREASCA, lN CARE ESTE DORITA
INTOARCEREA STAPINIRII ROMANEŞTI.
Sub apăsarea nevoilor şi lipsurilor de tot felul, din Ardealul robit, nu este
de mirare că a început să se ivească, din ce în ce mai des, în capetele ungureşti,
deosebirea mare dintre condiţiunile de viaţă de sub stăpînirea maghiară de azi
şi cea românească de ieri. Iar fiindcă omul, la necaz, nu se prea poate stăpîni,
încep să circule, printre ungurii şi săcuii ardeleni, critice la adresa stărilor generale, asemenea celei pe care o ascultaţi a:::um:

„Itt maradtunk vigasz nelkill,
Korg6 gyonrunk csak nem bekill,
Nincsen cukor a tecihoz,
Minden szegeny ember dtkoz.
Nin2sen kcive, nincsen cukor,
Nincsen itten mas csak nyomor,
Szegenyseg az osztcilyreszii.nk,
Jgazan mâr j6l 'kineziln14
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La rîndul lor, românii, expuşi aceloraşi lipsuri, ba şi nelegiuirilor de tot felul,
din spirit de solidaritate cu fraţii de suferinţă unguri, ascultă şi rostes:: cu oarecare plăcere, produsul citat al muzei poporale ungureşti, răspîndit şi în următoarea
trad u:-ere românească:
,,Rămas-am, vai, făr' mîngăiere,
J)e foame multă lume piere,
Zahăr n'avem nici pentru ceai

Tot

l!lăstămăm

de ioai

şi

vai.

lv•arem cafea, n'avem zahar
Traiul ni-i de tot amar,
Sărăcia ne omoară,
Jalea peste noi coboară.

Vremurile de dinainte, de sub stăpînirea româ:ieas:::ă, su:1t caracterizate, cu
simplitatea şi sinceritatea pcporului de jos, aceea:~i la toate naţiunile. Dar iată
textul autentic:
,,Mig a Roman volt lcornuinyon
Deril volt a l<ithat<iron,
Mast, hogy Horthy lett vezerilnk
Borus lett, bizz' a mi egilnk.
Mig a Roman volt az aty<ink,
Nem volt rongyos a mi gatyank
Minden volt ml nekii.nlc Jcelett,
Alccirmire nekiln k telett.

ln tradu:::ere

româneas:::ă

a:::easta

sună

:::am

aşa:

,.Cit Românul ne-a fost tată,
Senină ne-a fost viaţa toată,
De cînd Horthy ne conduce,
.T\'or şi trăznet e p'aice.
Cit românii au i;;ui.:ernat,
Zdrenturosi noi n-am umblat
Aveam toi ce noi vroiam
Orice lipsă împl-ineam.

Ba se

rosteşte răspicat şi dorinţa

de revenire a Românilor, cum se vede din

următoarele:

„Hogy eWzd a szegenyseget
Visza-vdrunk, roman teget
Gyertek mindent vissza adunk
Hallgassatok keră szavunk.
Nem kell mdr revizi6
Ugy-hogy volt, ugy volt az 16
Romanr testver vtssza vdgyunk
Romdnia a mi orszagu.nk.
Lobog;on zciszl6d elettil.nk
Alatta, hisz mily ;ol ettunk,
Ez az elet ugy is răpke
Kossunk beket, hdt orăkre. „

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

392

C. GRAD -

V. DARABAN

Cei ce nu ştiţi ungureşte, iubiţi ascultători, savuraţi
redă into:mai ideile fundamentale, fiind gustat înainte
atîţia şi atîţia români, prin faţa ochilor cărora a trecut.

textul românes:, care
de Dumneavoastră, de

„Ca s'alun;;i iar sărăcia
Să ne-aduci iar bucuria
Măi române, te-aşteptăm,
Totul înapoi îţi dăm.
Nu mai vrem revizu;i.re,
A fost proastă-nchipuire.
Fraţi românt noi iar dorim,
ln Român;n .su trăim.

FHJîic, iar pe la n.::!
Steagul vost' făr de n•.t„~i!
Ce atîtea harcea parcea,
Hai mai bin' să facem paceo."

N-avem ce zice. Bilanţul celor cinci luni
în Ardeal, este frumos de tot. Arh. Min. Ap. N. M. St. l\!j., fond
film 66/13-17; M.I.A.Z.-1.M.C.

Secţia

şi jumătate

IT

de

informaţii,

stăpini~e ungureas:::ă,

dos. 1008, f. 77-79;

12.

1944.III 10 dim. seara
SZOLO GEZA, CONSILIER AULIC ŞI MEMBRU IN CASA !llAGNAŢILOR
DIN UNGARIA, CONTESTA SUPERIORITATEA ŞI CALITAŢILE SPIRITUALE

ALE NEAMULUI SAU MAGHIAR
Nu demult Liga naţională maghiară s-a întrunit la Kaşovia (Kosice n.n.).
Cuvintul de deschidere l-a rostit Szill6 Geza, consilier aulic şi membru al Casei
Magnaţilor din Ungaria. Reţinem din a:::eastă :::uvîntare citeva pasagii, deosebit de
semnificative pentru orbecăiala de pînă a:um a îngimfatului popor maghiar. E
o chemare la :-ealitate, la pondera:-ea uaui elan prostes::: „care a depăşit măsura
decenţei şi potrivit căreia ungurii s-au considerat întotdeauna superiori celorlalte
popoare din Europa.
„Mărturises::: şi eu, asemeni lui Szechenyi spunea conferenţiarul SziilO Geza
- pe mine nu mă îngrozeşte numărul nostru mic. Pentru trăinicia şi continuitatea
naţiei maghiare, mă îngrijorează doar superficialitatea pregătirii noastre spirituale
~i neajunsurile noastre materiale, cu care ne războim în momentele de faţă.
Nu trebuie numaidecit să ne trîmbiţăm cu atîta tărăboi supărător superioritatea şi civilizaţia, căci aceasta denotă îng1mfare, fanfaronadă, lipsă de bun simţ
~i tot· ceea ce e potrivnic civilizaţiei. Dacă această superioritate spirituală ia noastră
există cu adevărat, apoi ea se va impune şi fără continua şi obsedanta ei evocare.
Si'1 nu ne trîmbiţăm :::alităţile şi îndeosebi distincţiunea manierelor şi a moravurilor, ci să ne străduim ia fi cu adevărat ,aşa cum pretindem că suntem. Distinşi
vom fi şi suntem numai în cazul cind vom învăţa să cinstim şi să preţuim in
fiecare ceea ce este deopotrivă în toţi, şi anume: sufletul~.
Iată dar iubiţi ascultători o cuvîntare lipsită de menajamente pentru
unguri. Căci în invitaţia la trezire., pe care o face ungurul SziilO Geza neamului
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său, nu se sfieşte să conteste calităţile şi distincţia moravurilor, sufletul, spiritualitatea şi îndeosebi civilizaţia celui mai fanfaron popor de pe rotogolul pămîntului.
O fi ştiind el., săria:ul, ce ştie, că doar nu se vaietă nimeni în pustiu .

. . . .

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fila 60-61, film 65/62-64.
M.I.A.Z. - I.M.C.

13.
1943.II.16 dim. -

sean1

DEGRADAREA ŞI COBORlREA RELIGIEI CREŞTINE, LA ROLUL
DE UNEALTA lN MINA POLITICEI MAGHIARE REVIZIONISTE
Ungurii n-au nimi::: sfint. Ingenunchierea rugii lor e lipsită de pietate. Sufletul
li-e sudat în:i'i de argila idolilor, în timp ce prelaţii închinătorilor lui Tuhutum,
coboară cerul în ţărîna murdară a goanei după cîştig necinstit şi je:măneală.
Religia creştină a fost şi este degradată în unealtă a politkei imperialist€'
:ma.ghiare.
Hristos a luat înfăţişarea unui Dumnezeu specifi:::, a cărui uni:ă misiune e
să păstreze coroana milenară a Sfîntului Ştefan.
Mai:::a Domnului, după concepţia ungurească, nu este apărătoarea şi mîngăie
rea tuturor :::reştinilor, ci în primul rînd, patroana Ungariei, - înfăţişată - în
r..ărţi!e de rugă:iune şi îndeosebi pe măr:::ile poştale cu coroana ungurească
pe cap.
Sfinţii principali ai straniului creştinism maghiar, nu sunt nici apostolii lui
Hristos, nici evangheliştii şi nici mucenicii bisericii creştine, ci tot felul de sfinţi
de autentică factură maghiară re:rutaţi dintre membrii Casei domnitoare a arpadienilor. Dintre aceştia cităm pe:
Ştefan şi Lădislau; Ducele Emerik Gerhardt încreştinătorul ungurilor; Fiicele
regelui Bela al IV-iea, !olan, Margareta şi Kunigunda.
Asemenea sfinţi sunt patronii diocezelor catolice din Transilvania.
Astfel, dioceza romano-catolică din Satu-Mare are de patron pe Sfîntul Ştefan,
iar cea din Oradea pe Sfîntul Lădiszlău.
Pe teritoriul Ungariei, ordinul minoriţilor se bucură de asemenea de patronajul unei autentice mucenice maghiare, cu numele de Elisabetha.
Chiar şi oraşelor din Ardeal le revine tuturor şi fie:ăruia în parte, cite un
patron de ordin divin, ce figurează în galeria nesfirşită a sfinţilor unguri.
Deasupra tuturor, alături de Maica Precistă, tronează primul rege ungar.
Sfîntul Ştefan este patronul regatului ciopîrţit, de astăzi şi' de ieri, fiind
totodată şi chezaşul unităţii maghiare neştirbite.
Ca într-un adevărat regim feudal, Sfintul Ladiszlau deţine doar patroaajul
Transilvaniei, atribuţie pe care şi-o exercită prin •acte de deosebită favoare pe
seama oraşului Oradea.
Peatru ca slujitorii altarului să nu se în:::urce, sărbătorile nenumăraţilor sfinţi
unguri sunt înşirate într-o carte spe:ială, intitulată „Directorium".
ln anul 1932, cu aprobarea mitropolitului primat al Ungariei, a apărut o
nouă ediţie a liturghierului pe seama bisericii catolice maghiare, care cuprinde
lista tuturor sfinţilor naţionali, pre:izînd în dreptul fiecăruia, ziua în care trebuie
să fie cinstit.
Prin indu:erea în eroare a autorităţilor româneşti, a:est liturghier a fost
introdus şi în Transilvania încă îndată după apariţia lui.
La rindul lor autorităţile româneşti, nu :au luat vreo măsură pentru împiedicarea unui cult lipsit de orice legătură cu :reştinismul şi pus exclusiv în slujba
politicei maghiare imperialiste.
A trebuit să se producă atunci intervenţia sfîntului scaun de la Roma.
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Papa Pius al XI-lea, luind cunoştinţă că ungurii s-au pus sub scutul unor
ei, şi a căror misiune pe lingă Dumnezeu se rezumă doar
politice maghiiare a dat ordin ca liturghierul din anul
1932, să fie retras din circulaţie.
h lo::ul lui s-a tipărit alt liturghier, din care bine înţeles au fost radiaţi
toţi isfinţii U.."lguri. Noua carte se des::hidea cu o ilustraţie înfăţişînd pc Maica
Domnului ::u Isus în braţe, dar pe cap fără coroana Ungariei. Nici Isus nu mai
ţinea în mîn<i emblema Ungariei.
Cu tot verdictul pronunţat de papa, chiar şi în zilele noastre mai sunt nenumărate emblemele, iar uneori se tipăresc mărci poştale şi timbre fiscale, cu efigiile· ntît de aategoric dl'zavuate de supremul for. al bisericei creştine din Apus.
La unguri, totul este contestat şi ::ontrafă::ut, începînd cu icoanele altarului,
continuind cu docume:itele istorice şi sfîrşin.d, cu alimentele de primă ne::esitate,
puse în circulaţie sub oblăduirea faimosului Minister al Flămînzirii Naţionale.
In atavica ei pornire spre minciună şi jaf, Ungaria nu-şi impune vreun s:-rupul,
cînrl PSle vorba să-şi găseas::<i vreo justificare.
Au fost şi sunt pîngărite altarele creştine cu prihana unor sfinţi cu 7 degete,
de dragul cerşetoriei pentru împlinirea visului Ungariei Mari.
sfinţi speciali, creaţi de
la apărarea intereselor

Arh. Min. Ap. N. M. St. M.i., fond 5417, dos. 1008, f. 48-50; fi:m 65/:i6-:i8-GOM.1.A.Z. - 1.M.C.
14.

1941.lI. 18

ROLUL UNGARIEI lN LUMINA TEORIEI RASELOR SUPERIOAlU:
ŞI POLITICEI LOR ŞCOLARE
Oamenii de ştiinţă maghiari au contribuit la agrava:-ea uneia dintre cel•' mai
mari boli :rnţionale ungureşti. Este vorba de lipsa ori:::ărei măsuri în ce priveşte
rnînd:"ia naţională, dusă atît de departe in:::ît îi face pe unguri de rîs.
Pro:::edînd astfel, învăţaţii din ş::oala Budapestei au pornit de la teoria lui
Gobineau, despre i;iegalitatea naţiunilor, despre neamurile tari şi popoarele slabe.
ln felul acesta, s-a ţesut, cu o totală lipsă de simţ al realităţilor, pînza himerică
a viitorului de aur ce ar aştepta Ungaria.
Ca naţiune tare, ungurii se simt astăzi îndreptăţiţi a înfiinţa un imperiu
~uprinzînd şi alte popoare, pe care considerîndu-le slabe şi pe o treaptă mai joasă
a 2ulturil, vor să le oblige a-şi însuşi cultura maghiară.
Unul dintre susţinătorii unguri ai tezei gobineauniene, contele Apponyi găseşte
justifi::ată pofta imperialistă maghiară prin ~ptul că statul ungar ar fi în stare
să î:llocuiască înjghebările politice ale popoarelor înconjurătoare. Iar acestea trebuie să fie înlăturate - spune Apponyi - pentru că ar fi incapabile de a asigura
ordinea şi siguranţia publi:ă şi de:::i le-ar lipsi condiţiunile culturale şi economic::e
ale statului modern. Statului maghiar ii revine rolul să le tnlocuias:::ă cu o organizar» potrivită să asigure toate aceste bunuri.
Ungurii au un rol de purtători ai culturii în sud-estul european - spune
coniele Apponyi - iar prin distrugerea Ungariei milenare naţionalităţile supuse
odinioară coroanei ungare, cămin fără reazim şi fără posibilitatea de a se ridica
din ~tarea de lipsă de cultură, în care se găsesc, Ungaria nemaiputîndu-lc instrui
şi t'duca. Sirbii, românii. rutenii şi slovacii au, după părerea generală ungurească,
o cu'.tură inferioară, datorind-o chiar şi pe aceasta numai Ungariei.
La rîndul lor, în împrejurările actuale, minorităţile maghiare sunt nevoite
a se a:::omoda unor culturi, unor organizări sociale şi de stat inferioare a::elora
de care dispuneau pe vremea cînd aparţineau Ungariei.
Jude:::ata ungurească despre noi românii, redă afirmaţia aceluiaşi conte Apponyi, în care se spune că cu toată truda pe care a depus-o oficialitatea ungu-
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reas::ă, de a ne
refuzăm a ne

scoate din întunericul analfabetismului în care ne complăceam.
instrui.
Ni:'i în celelalte domenii de manifestare spirituală, ungurii nu ne recunosc
mai mult merit, decît reiese din aprecierile lor privitoare la învăţămint.
Dar să vedem, iubiţi ascultători, care au fost în trecut, sub robie ungurească
a Ardealului, mijloacele şi rezultatele operei culturale maghiare, trîmbiţate ~
atita cinică neruşinare.
In anul şcolar 1906-1907, adică tocmai cind a fost votată cunoscuta lege a
învăţămintului maghiar, întocmită chiar de contele Apponyi, aveam în Ardeal
şi Ba:iat 2975 .şcoli primare româneşti, ·cu 3089 învăţători. După cinci ani de
aplicare a legii Apponyi au rămas 2655 şcoli româneşti cu 2767 învăţători. Au fost
închise', p;in urmare, în timp de cinci ani, în total 320 şcoli româneşti. In anul
1918, adică după 11 ani de roade ale legii Apponyi, numărul şcolilor primare româneşti s-a redus la 2296, ceea ce arată că în 11 ani au fost desfiinţate 679 focare
ale culturii maselor ţărăneşti.
Iată ::are a fost şi care este şi astăzi rostul cultural al Ungariei.
S-a lucrat şi se lucrează după un plan diabolic, a cărui existenţă nu poate
fi dezminţită prin oricîte ordonanţe în spirit înţelegător ar fi emise şi oricîte declaraţii ofbale ar face guvernul maghiar, pentru a acredita contrariul. Faptul îl
confirmă şi lucrarea intitulată „Lupta raselor" a publicistului ungur Eber Ernest,
care scrie că în regiunile din Ungaria, locuite de naţionalităţi, capetele luminate
şi gtnditoare sunt de părere că nu poate fi în interesul statului maghiar de a întări
naţionalităţile, căci, şi în actuala lor situaţie de inferioritate, acestea sunt periculoase. Intre intelectualii unguri de dincolo de Piatra Craiului - după acelaşi
autor maghiar domneşte concepţila că nu este permis a scoate poporul românesc
din inferioritatea lui, nu medievală, ci preistorică. Nu este permis a-l ridica din
sărăcia lui sau a risipi întunerecul care-l înconjoară, căci din duşman mai slab,
el ar deveni unul mai puternic. Intenţiunea ungurească, încheie ungurul Eber,
este de a slăbi naţionalităţile prin înfometare, pentru a le îmblînzi apoi.
Intr-o formă şi mai concludentă, aceleaşi lucruri le mărturiseşte broşura
ungurului Dr. Stefan Deneş, apărută sub regimul unguresc la Turda, in anul
1918. Stefan Deneş relevă că românii din Ardeal, chiar şi în secolul al XX-lea
erau încă siliţi să lupte pentru cel mai elementar drept al lor, pentru libertatea
limbii, după ce în cursul istoriei, populJaţia românească a fost tratată ::a un trib
de piei roşii, şi nu a putut face cunoştinţă decît cu samavolnicia şi brutalitatea
noi

ungurească.

Invocînd, prin urmare, astăzi tradiţia lor de politică şcolară, ungurii se pun
pe un plan de- vrăjmăşie făţişă împotriva culturilor minoritare la a căror sprijinire
s-au ang1ajat prin hotărîrea de la Viena.
Prin tot ceea ce au fost şi sunt, urmaşii lui Arpad şi Tuhutum, se manifestă,
nu ca o rasă· superioară, îndreptăţită a stăpîni pe alţii, ci dimpotrivă (. . . . ~ . ).
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, 45-47; film 67/50-54. M.I.A.Z. I.M.C.

15.

1944.II.5 seara -

6 dim.

GRANDOAREA POPORULUI MAGHIAR INFAŢIŞATA IN ZIARUL
.
„DEBRECZEN"
La Lisabona a fost inaugurat, a::um două luni, un ciclu de
Ungaria.
. Propaganda maghiară nu-şi acordă odihnă, în aceste zile de
nului european, .
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Opinia publică internaţio:rnlă este asaltată cu tezele sublimului m1s10na:·ism
m'1ghiar, ce depăşeşte tot ce imaginaţia poate să con:eapă mai .i:randios şi mai
1•te:·n.
La Lisabona, prima ::onfe;-inţă a fost rostită de un biet lc:tor, CC' răspunde
nllmclui fi:10-ugri: de Ferdinandi Mihdly şi JlU se ştie, în ce măsuri a izbutit
omul s[t-i :·onvbgă pe as:ultăto:-ii din ţara lui Salazar.
E.'e~tul ya fi însă atins de :-el de al doilea :onferenţiar, în persoana do:.-toruJui Puss Lci'izlo. Este un om :~u icll'i mai limpezi şi mai gran:lioasc>, in materie
dl' misionarism maghiar, de:Jt s-a pomenit pînă a::um.
Ca dovadă, iată cît('Va citate din arti:olul de fond, semnat de el în numărul
df' Cră:iun ia! ziarului ,,Debreczen". din anul tre:ut.
Suhli:iiern, iubiţi ~s:·ultători ~i fraţi români, că în cele ce urmeazC1 fa::-em
cît.eva spi:uiri, pent:-u a ct1ror autenti:itate avem a:operirea textului, apăr-ut şi
tipi'l:"it :-u aprobarea cenzurei ofi:iale maghiare.
,.Noi u:igurii, s:ria do:torul Pass Laszlo, de Crăciunul anului 1943, în ziarul
„Dc,bre::zen", - iavem fa\<i de Europa pretenţiuni atît de considerabile, întemeiatP
pc serviciile pe care le-am adus a:estui continent, ifa::ît ni:i un alt popor nu
poate să formuleze altele :a fel.
Potrivit ::elor s:rise de marele savant indian Modi de la Universitatea din
Hombay, naţiu;iea maghiarii este ::ca mrai st:-ăve::he şi mai glorioasă naţiune din
întreaga ome:lire. Cer2eU1ri\e mai re::ente au răsturn,at teoria ::ă, Europa ar fi
pat.ria străve::he a popoan-'.or indo-germane. Inaintea ia::estora au trăit în Europa
popoare fino-ugrice şi turcomane, din care s-au menţinut pînă astăzi doar Ungurii,
în i:lima ::rl:lti;ientului. Drn ada afirmaţiei ar fa::e-o însăşi, ::ea mai ve::he limbă
'.:U:los:ută di:l tre::utul omenirii şi anume limba sumeră. Eliminînd di:l această
limbă influenţele semite, :e i s-au suprapus de-a lungul vea:urilor, ea apare ca
o limbă ural-aitaică identică cu limba maghiară. A::est pun::t de vedere al meu
a fost re:-unos::ut de un mare savant străin, cu mare autoritate în specialitatea
filologiei.
A~tăzi mai rid şi hohotesc în faţa unor asemenea afi:-maţii, cu dPosPbi rt' cei
int(':·esaţi, dar după ::îteva decenii adevărurile susţinute de mint! vor fi .:::·opov[1duite ::hiar in ş:olile primare db străi.::tătate.
In temeiul tre:utului său de o in:omensurabilă glorie şi în baza jertfe'.or aduse
p1mtru apărarea Europei, poporul maghia:- se prezintă în faţa Europei ca un
:·:-i>ditor, fără pere::he.
„Da::ă astăzi ori::are naţiune europeană ar sa::rifi:a 750; 0 di.::t populaţia ei,
pc:ltrn ca să apere ţara ungurească, prb a::est sa::::-ifi::iu ar plăti ungurilor doar
o parte din capitalul datorat, şi fără dobinzi".
La stabilirea valorii europene ia naţiunii maghiare este valabilă pentru celelalte popoare, porunca elementară şi divină, care spune: „Cinsteşte-l pe tatăl tău~.
Cu asemenea ab1·;-aţii pato'.ogice opera pină ieri-alaltăieri propaga:i.dia maghiară, asigurînd pe toată lumea că hohotele re::oltate astăzi, se vor transforma
pe~tc :::îteva de:enii, lntr-o sfioasă în:hi111are generală, în faţa ::elei mai străve::hi
:o;:i mai glorioase naţiuni, pe ca:-e o formează urmaşii lui Arpad.
Cinsteşte-l pe tatăl tău, glăsuies:: ungurii adresîndu-sl' ::elo:-lalte neamuri,
pă::ătoase din cale afară prin ingratitudinea lor faţă de U:lgurii care s-<au jertfit
pentru a le apăra de-a lungul tre::utelor vremi.
lntreaga Europă nu este altceva de::ît comunitatea unor popoare de debitori
: :·;1uduloşi, deoare::e cum s::ria, cu aprobarea cenzurei ofi::iale de la Dobriţin, doct'lrnl Pass Laszlo: „Da::ă astăzi ori::are naţiune europeană ar sa:rifica 75 la sută
din populaţia ei, pentru ::-a să apere ţara ungureas::ă, prin a:est sacrificiu ar plăti
ungurilor, fără dobînzi, doar o parte din capitalul datorat".
Dar pentru a nu scăpa vreo nuanţă din teza maghiară, în materie de raporturi
;nternaţionale, iată pasagiul respectiv, în originala lui redactare maghiară: „Ha ma
barmeli europai nemzet nepenek a 75 szazalek4t felâldoznâ hazănk, vedelmeben,
;ik.kor ezzel csak a toketartozasa egy rezzet fizetne vismza nekilnk kamntok nelkjill".
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Ce contează, deci, cele citeva mii de sirbi măcelăriţi fn Bacica şi la Novisad,
miile de români ucişi, maltrataţi şi alungaţi din Ardealul de Nord.
Doctorul Pass L<iszlo de la Dobriţin ne lămureş.te multe şi de toate din mi~tPrele politicei ungureşti din trecut şi de astăzi, cînd s:-rie:
„Dacă oricare naţiune europeană ar sacrifica 75 la sută din populaţia el, pentru
c'n să apere ţara ungurească, prin acest sacrificiu ar replăti ungurilor doar o parte
clin capitalul dntorat şi fără dobînzi".
Lămurirea este simplă:
Avem de-a face cu un neam de imbe::ili şi de m~buni.
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond
film 64/42-48, M.I.A.Z. - 1.M.C.

Secţia

II

informaţii,

dos. 1008, fila 2-5;

16.

STRIGATUL IN PUSTIU AL LUI SZABO DEZSO ŞI PROFESORULUI JUHASZ
ISTVAN DE LA CLUJ, IMPOTRIVA POLITICEI DE ASIMILARE NAŢIONALA
FORŢATA

Io revista Hitel de la Cluj, profesorul Iuhăsz Istvăn, stăruia nu demult
pPntru o schimbare a mentalităţii generale ungureşti în problema minoritară. In
c.idevăr, politica faţă de minorităţi scrie profesorul ungur, - nu o determină
numai factorii de conducere, ci întreaga opinie publică. Aceasta ar urma să treacă
pri:itr-o ra'.licală transformare, pentru a corespunde concepţiilor de toleranţă şi
i:iţelegere ale lui Szechenyi.
Autorul relevă apoi atitudinile unor ardeleni, care sunt potrivnici asimilării
celor de alt neam. In schimb, opinia publică maghiară din vechea Ungarie este
pentru asimilare, dar tot atunci fi priveşte cu ochi răi pe cei asimilaţi, ceea ce
constituie o contradicţie fatală pentru poporul maghiar.
Profesorul Iuhasz susţine în revista Httel aceleaşi teze ca şi marele scriitor
ungur Szabo Deszo. Acesta din urmă a dat nu o dată alarma politicei de asimilare
urmate de guvernele maghiare. Aşa s-a ajuns la înstrăinarea burgheziei ungureşti.
00 altă parte, prin răsplăţile, ce trebuiau acordate fiecărui străin, care se făce11
ungur, au fost nedreptăţiţi ungurii autentici, spune scriitorul Szabo Dezs<i.
Rămîne de văzut, dacă ungurii vor renunţa la politica lor de asimilare forţată de pînă acum, ceea ce ar echivlala şi cu o revizuire radicală a concepţiilor
-politice ale imperialismului maghiar.
Imbecilitas astmtlattonts e o boală adînc înrădăcinată la unguri, astfel nu
mai poate fi vorba de vindecare.
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond, 5417, dos. 1008, fila 36; film 65/32, - I.M.C.
17.
1944.11.3 seara -

4

M.I.A.Z.

dimineaţa

VALOAREA CIFRELOR STATISTICE UNGUREŞTI CONTESTATA
DE EI INŞIŞI, UNGURUL SZULLO GEZA RECUNOAŞTE CA DIN
PUNCT DE VEDERE NUMERIC UNGURH AU FOST TOTDEAUNA
MINORITARI IN ŢARA LOR
Faţă de tupeul propagandei maghiare fn problema forţei nwnerice a Ungurilor, iată ::-e s:ria la 30 ianuarie clin anul acesta ln ziarul Magyar Nemzet de la
Rudapesta, ungurul SzGlUS Geza, fost condu:ător al minorităţii maghiare din
f:Phoslovacia.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

398

C. GRAD -

V. DARABAN

„lncă

fostul premier Tisza Kalman ş-a diat seama, că pe Ungă proporţia
a maghiarimei, o eventuală independenţă integrală a statului maghiar
prezenta mari peri:::ole, statul maghiar fiind supraîncărcat de naţionialităţi.
Noi Ungurii conservativi, am văzut şi ştiut întotdeauna, că din punct de
vedere numeric, ungurimea era în minoritate pe teritoriul statului maghiar.
„Mindig lattuk es tudtuk hogy a magyiar allamban a magyarsag szămban
kisebbseg"; repetăm:
- mindig lâttuk es tudtuk azt, hogy a magyar allamban a magyarsag szamban kisebbseg, adică:
„Am văzut şi ştiut întotdeauna, :::ă din punct de vedere numeric ungurimea
este în minoritate pe teritoriul statului maghiar."
Prin scrisul lui, iapărut la 30 Ianuarie din anul acesta în ziarul „Magyar
Nemzet" de la Budapesta, ungurul Sziillo Geza ne lămureşte asupra a două cara:teristi:i esenţiale ale politicei ungureşti.
ln vremea guvernării prezidate de Tisza Kâlman, adică prin anii 1880, Budapesta a preferat independenţei totale la statului maghiar situaţia de tutelă, exercitată asupra Ungariei de Austria şi de Casa de Habsbur.;:.
Ungurii au acceptat această tutelă, deoarece aveau nevoie de sprijinul Austriei
şi al Clasei de Habsburg, faţă de pericolul pe care îl prezentau naţionalităţile, statul
maghiar fiind supraîncărcat de acestea, cum spune autorul.
Se confirmă, prin urmare, teza susţinută de noi, românii, că ni:i după compromisul de la 1867 dintre unguri şi casa de Habsburg n'a existat un stat maghiar
independent.
In consecinţă, constituie o sfruntată nesocotire a adevărului istoric, a se
vorbi despre statul milenar maghiar, deoarece acesta a încetat să fiinţeze ca stat
independent, încă în anul 1526, data dezastrului maghiar de la Mohacs.
In ial doilea rînd, scrisul ungurului Sziillo Gezn stabileşte în mod indiscutabil,
realitatea că întotdeauna maghiarimea a alcătuit o minoritate faţă de celelalte
naţionalităţi din statul maghiar.
A magyar allamban a magyarsâg szâmban kisebbseg, - re:::unoaf:>te în zilele
noastre un fruntaş de seamă al vieţii politice ungureşti.
Se desprinde de aici, caracterul imperialist de totdeauna al statului maghiar
şi se mai desprinde îndreptăţirea clauzelor teritoriale ale Tratatului d<' l<i Trianoa.
In adevăr, principiul autodeterminării popoarelor nu putea decit să şteargă
de pe harta Europei un asemenea stat, ce nu era de:::ît o rămăşiţă anacronică clin
vremurile de demult.
Dar .se mai desprinde şi adevărul că protestele ungureşti împotriva T~atatului
de la Trianon, erau lipsite de orice îndreptăţire, deoarece mult invocatele drepturi
istorice ungureşti erau, de fapt, tot atîtea nedreptăţi împotriva altor popoare.
In sfirşit, prin recunoiaşterea amintită, venită din partea unui ungur, sunt
spulberate toate argumentele ungureşti formulate împotriva valabilităţii actului
de unire a Ardealului cu România, de la 1 Decembrie 1918.
Ungurii fllnd ln minoritate pe teritoriul Transilvaniei, iar românii in majoritate, valoarea plebiscitară a unirii proclamate la Alba Iulia apare indiscutabilă.
Toate acestea lşi primesc dealtminteri confirmarea şi în următoarea lămurire,
pe care în a:elaşi articol, adică în numărul din 30 ianuarie 1944 al ziarului
,,Magyar Nemzet" de la Budapesta, ungurul SziiLO Geza o dă asupra ~tructurii
politice a statului maghiar din trecut.
El scrie textual:
„Din acest motiv, adică in urma faptului că maghiarimea alcătuia o minoritate ln statul maghiar, au recurs strămoşii noştri la instituţia statului de
numerică

castă."

Din acest motiv

susţineau

ei principiul:

,,Non numerantur, sed ponderentur", deoarece puterea

şi autoritatea ungurilor n-a constat în numărul lor, ci în forţa lor istorică."
De fapt, însă, forţa istorică maghiară a di,5părut încă în anul 1526, cind Ungaria s-a dezmembrat in trei părţi, iar statul maghiar şi-a pierdut independenţa,
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pentru a nu o mai redobîndi decît în anul 1919, dar numai în graniţele etnice ale
maghiarismului.
La atîta se reduce forţa istorică maghiară, la atîta se piperni::esc drepturile
istorice ungureşti, întemeiate pe o inexistentă posesiune şi stăpînire milenară.
Statul maghiar refăcut în anul 1867 prin compromisul cu dinastia de Habsburg, era o formaţiune hibridă. Ea trebuia să fie măturată de revoluţia istorică,
deodată cu dispariţia forţei reprezenbate de casa de Habsburg, fără de sprijinul
căreia nu ar fi putut să reziste, plnă 1n anul 1919.
Pusă în faţa alternativei. de-a reface o asemenea alcătuire politică anacronică
sau de-a aşeza rosturile politice :viitoare ale sud-estului european pe realităţi,
potrivit principiilor vremii, - conferinţa de pace de mîine nu va putea decît
să repete sentinţa de :::ondamnare pronunţată la Trianon împotriva Ungariei, imperialiste şi asupritoare de alte neamuri.
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond,
64/50-58 - M.I.A.Z. - I.M.C.

Se:::ţia

II

informaţii,

dos. 1008, f. 6-10; film

18.

1941.X.6 seara -

lJNGU!l!I

ŞI

7

dimineaţa

TEZA DOCTORULUI LUPU ASUPRA VECHIMII PRE-ROMANE
A POPORULUI ROMAN

ISTORIOGRAFIA MAGHIARA PUSA EXCLUSIV lN SERVICIUL
rNTERESELOR POLITICE DE MOMENT ALE UNGURILOR. RlND PE RlND
UNGURII SE AUTODEZAVUEAZA, CUM L-AU DEZAVUAT PE ANONYMUS,
NOTARUL LUI BELA AL IV-LEA ŞI PE ŞTEFAN HORVATH,
AUTORUL TEORIEI DESPRE ADAM CA UNGUR
Obişnuiţi să călăreas~ mereu pe false argumente istorice intru susţinerea
dreptului lor asupra Ardealului, ungurii se revoltă a::um împotriva unei interesante
teze, lansată de curî:ld asupra originel poporului român. Este teza :::unoscutului
politi:::ian român, Do:::tor Ni::olae Lupu. Acesta ia publicat în ziarul „Curentul"
două iarti::ole, in care pornind de la marele număr al tracilor, susţine că poporul
român n-a fost decit o ramură a elementului trac. Românii, fiind prin da~i des<:enrlenţi dire::ţi ai tra::ilor argumentează cu îndreptăţită logi::ă Doctorul Nicolae
Lupu - t~ebuie să fie consideraţi ll1(ai vechi pe \aceste plaiuri <lecit cucerirea
romană a Dadei.
Atîta a fost de ajuns pentru propaganda ~ghiară - Iubiţi ascultători -,
ca ea sA sară muşcată ca un şarpe şi să aşeze teza D-rului Lupu alături de a::een
a ungurului Horvath Istvan din se::olul tre::ut, după care Adam şi Eva ar fi fost
unguri.
Cert este că pe unguri îi supără grozav continuitatea noastră indiscutabi!ă de
peste 2000 de ani, pe pămîntul Ardealului. Ei resping orice dovezi istorice, printre
::are figurează şi însemnările celui mai vechi cronicar maghiar, Anonimus al lui
Uela al IV-lca. Istoriografia maghiară a dezavuat pur şi simplu, pe numitul cronicar ungur, spunînd despre el că şi-a s::ris însemnările, bazat pe realităţile din
vremea sa, pe care le-a proiectat şi ·.asupra timpului cind ungurii au năvălit în
Jo~opa. Explicaţia pro::edeului se îmbie de la sine. La unguri totul este în funcţie de interesele politice ale momentului. Cronicarul Anonimus al regelui maghiar
Bela al IV-lea ar fi susţinut prezenţa romAnilor 1n Ardeal, spre a-i prezenta pe
români oa încadraţi îndată după venirea ungurilor în Europa, în imperiul maghiar
întemeiat de Sf. Ştefan.
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Mai tîrziu, şi îndeosebi prin secolul trecut, fiind aşezat de temei al statelor
principiul naţional, ceea ce era bun în vremea regelUi Bela al !V-lea din secolul
al XIII-iea nu mai corespundea intereselor maghiare. Acestea trebuiau puse de
acord cu principiul naţional. Şi aşa, de azi pe mîine, cel mai vechi cronicar ungur
a fost decretat drept un simplu mistificator al realităţilor istorice, prin născociri
absolut necontrolate.
Cum era, deci, să accepte aceiaşi oameni teoria D-rului Lupu? Pentru ei
lumea începe cu strămoşii lor asiatici, Hunor şi Magyar şi sfîrşeşte, probabil, cu
şvabul maghiarizat Horthy Miklos. Istoricii maghiari habar n-au de diferitele teorii
asupra originii popoarelor ariene în care se încadrează, oarecum şi teza enunţată
de Dr. Nicolae Lupu.
Cuvîntul de ordine pentru orice istoric ungur este şi rămîne deocamdată
justificarea cu orice preţ a drepturilor maghiare asupra întregului bazin carpatic.
In ciuda dovezilor, ei declară această regiune lipsită de orice populaţie la venirea
ungurilor în Europa, trecînd cu vederea că chiar şi numirea Carpaţilor derivă de
la Carpii traci din nordul Daciei.
Fără îndoială, riscurile unei atare istoriografii, puse în slujba intereselor de
moment ale unei rase inferioare şi hrăpăreţe, sunt incalculabile. La fel cu dezavuarea celui dintîi cronicar maghiar, istoricii unguri de azi vor fi dezminţiţi de cei
de mîine, pentru ia pune de acord istoria maghiară, cu cine ştie ce principii va
mai aduce viitorul.
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, f. 87-88; film 66/23-25
M.I .A.Z. - 1.M.C.
19.

1943.X.5 seara - 7 dimineaţa
1944.IV.16 dimineaţa - seara
HIMERA STATULUI

NAŢIONAL

MAGHIAR IMPERIALIST

Himera, care-i obsedează pe ungurii de la 1848, este crearea faimosului stat
maghiar.
Aceasta a urmărit-o cu toate mijloacele, ce fantezia le-a putut născoci înainte
de războiul mondial şi aceeaşi idee fixă îi obsedează şi astăzi: Refacerea statului
naţional maghiar cu 50 milioane unguri ln cadrele imperiului coroanei Sf. Stefan.
Impotriva acestei aberaţii se ridioa ungurul Horvâth Joszef-Lajos, cind scria:
„Să nu uităm, că nimic n"'8l"e putere mai formidabilă ca dreptatea înăbuşită.
Atîta timp cit agitatorii naţionalişti pot lupta în mlnă cu cart~ legii, iar inima
lor o-ncălzeşte cea mai puternică simţire a secolului - conştiinţa naţională - ,
zadarnică va fi \orice presiune a puterii de stat. Ea se va ştirbi ca şi ascuţişul
săbiei, ce izbeşte în stîncă.
Cu aceea să fim în clar, că puterea statului maghiar nu va putea opri rea::ţiunea românilor" .

naţional

. . . . .

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj. fond 5417, dos. 1008, fila 118; film 66/43, M.l.A.Z.
- I.M.C.
20.
1944.I.6 - seara; 7 diminPa\a
SCARA VALORILOR

UNGUREŞTI, lN MATERIE
ŞI LITERATURĂ

DE PATRIOTISM,

EROISM

lntr-o interpelare, dezvoltată în parlamentul de la Budapesta, deputatul Dirci>
a cerut expulzarea din Ungaria şi confiscarea averii fostului protopop calvin
de la Bucureşti, Tokes Erno. Deputatul interpelator şi-a motivat cererea, prin
Istvăn
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:::ă protopopul Tăkes ar fi trădat cauza maghiară, în vremea stăpînirii rnmâneşti, trădare :::are
îndreptăţi trimiterea unor mandate de arestare şi împotri va acelora care i-au făcut posibilă trecerea în Ungaria, iar astăzi protejează o
asemenea sinistră figură.
Amintim, că încă acum un an şi ceva acelaşi protopop ungur apărea în faţa
opiniei publice ungureşti ca un martir al cauzei maghiare, cu toate că se refugiase
de la Bucureşti pentru a s:::ăpa de urmările penale ale traficului de certificate false
de origine etnică, eliberate pe seama unui mare număr de evrei.
Dealtminteri, la unguri sunt prea dese răsturnările de acest fel pe scara

faptul

ar

valorilor.
La ei p:ototipul v1teJiei a ramas sergentul de honvezi, care în costumul lui
Adam, a escortat un întreg pluton de soldaţi sovieti::::i luaţi prizonieri de el singur.
La ei poartă cu mîndrie titlul de viteaz, oameni care nu au mirosit vreodată
praful de puşcă. Este cazul vitejilor prin moştenire, cit şi al canonicului Boga
Alajos de la Cluj, primit cu mari onoruri printre membrii ordinului vitejilor, pentru prestaţia de rară vitejie, de-a fi înmormîntat în cursul războiului mondial
trecut, 40 de honvezi undeva în dosul frontului.
Dar fenomenul nu se mărgineşte la domeniul oarecum specifi:::: al patriotismului şi eroismului maghiar, ci poate fi identificat şi în literatură.
Mai deunezi, şi-a găsit moartea, la masa lui de scris, după o noapte de chinuitoare s:remente stilistice, scriitorul Harsanyi Zsolt.
Atita a fost de ajuns, ~ntru ca acest autor de literatură minoră, să fie preaslăvit, ca un mucenic al geniului maghiar.
Este vorba de acelaşi Harsanyi Zsolt despre care scriitorul ungur de mare
valoare Szabo \l)ezsă se pronunţa, nu de mult, în sensul că li blamează, prin
scrisul lui, pe cei ce-l editează, tipăresc şi citesc.
O naţiune cu o atît de mare şi înaltă misiune ca ungurii, trebuie şi musai
să fie mare în toate domeniile şi prin toţi fiii ei, aricit de troglodiţi şi vrednici
de compătimire ar fi aceştia.

. .... ...

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj. ~cll:d 5417; dos. 1008; fila 119-120; film 66/45-47.
M.l.A.Z. - I.M.C.
1944.I.31 seara
II.I dimilwa\n
IMPASUL POLITICEI BUDAPESTENE, ILUSTRAT DE ECOUL
PESTE HOTAREl AL ATITUDINE! UNGUREŞTI IN PROBLEMA
MICILOR POPOARE:
- PROBLEMA RESPONSABILIT AŢII UNGUREŞTI
DIN RAZBOIUL ACTUAL, PUSA DE ZIARUL „PESTI HIRLAf'·.
- IASZI OSKAR DESPRE NECESITATEA RECUNOAŞTERil
LIBEREI AUTODETERMINARI A POPOARELOR

21.

Frenezia cu care Budapesta se leagă de ideea unei acţiuni comune a micilor
a avut şi are parte în străinătate de primirea pe care o merită.
Un post de radio cehoslovac ironiza feluritele merite pentru care ungurii
revendică bunăvoinţa factorilor internaţionali hot.ărîto;·i. Adevărul istori:::: este cu
totul altul - declara crainicul -, deoarece, în lo::: să~i cîştige merite, prin tre:::utul
lor ungurii s-au învrednicit de osinda hotărîtă a opiniei publi:::e internaţionale.
Tribulaţiile de astăzi ale politicii ungureşti sunt izvorîte din totala inconştienţă a factorilor :::u răspundere de la Budapesta. Aceştia se erijează în purt<îtori
de cuvînt ai naţiunilor mici, dar ele fapt nu sînt de:::ît mandatari ai aristo:::raţiei
maghiare care simte cum îi fuge pămî:ltul de sub pi:ioare.
Poziţia Ungariei din momentul de fa\ă apare în toată goliciunea ,.i, în articolul prin care ziarul „Pesd HirLap'' î-:;i spu;w :uv1ntul în problema mi:::ilor popoare.
naţiuni,

26 -

A+-:~J. Jvfv~:ci ?oroliss~ns!s

-

voi. XI
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Articolul intitulat „Martiriul mtctlor naţ1uni" aminteşte de slngele nevinovat, a
cărui vărsare a fost impusă atltor şi atîtor naţiuni mici, în toiul războiului actual.
Naţiunile mici îşi dă cu părerea ziarul nu s-ar alege cu nimic declt cu însingerarea lor fatală, neavînd adeseori posibilitatea de a alege între mai multe căi,
pe plan politi: internaţional.
După ace~te premize, prin:ipial juste, „Pesti Htrlap" îşi dezvoltă punctul de
vedere în problema responsabilităţii pentru războiul de astăzi.
Ca şi i:i nelegiurile penale din fiecare stat, - argumentează ziarul de la
Budapesta, - să se ţină seamă de fa:torii externi ce influenţează voinţa i;i:ulpatului. Să se procedeze astfel, deoarece ar fi imoral să se ceară unei ţări ca ea
s;i se lase mistuită de un foc intern, ori să nu zăgăzuiască valurile ce-o ame;iintti
cu o inundaţie de iafară. In încheiere, „Pesti Hirlap" declară :fi nu se pm:tP
pretinde nici unei ţări ca ea să se sinucidă, întemeiată pe asigurările de învieri~
:·p i se dau.
Reţbem din a:est arti:ol faptul :ă după justele premize prin:ipi<ile ale fau.lităţii ce apasă destinul micilor naţiuni, ungurii sesizează prnblema răspunJe~ii
lor di:l războiul actual.
„Pesti Hirlap" se referă, pe bună dreptate, la codurile penale din diferitele
ţări, pentru a cere apli:area de împrejurări atenuante ln favoarea Ung<'lriei, aşe
zati1 pe ba;ica acuzaţilor la tratativele de pace viitoare. Numai că împrejurările
<il<•:iuante invocate sunt prea slabe şi puţin convingătoare. Atunci cînd s-a ridicat
împotriva tuturor ve:inilor, Ungaria nu era ameninţată în nici un fel din partea
a::-estor vecin.i. Dar, spune „Pesti Hirlap", este imoral să se ceară unei ţări ca
ea să se lase mistuită de un foc intern. In speţă, aceasta însemnează că la conferinţa de pace viitoare ar urma să fie acceptată :a o împrejurare atenuantă faptul
:{1 de peste 20 de ani ungurii au ahtiiat după situaţia de nedreptate căreia i s-a
pus :apăt prin tratatul de la Triano:i. La rindul ei, inundaţia de afară pomenită
de ziarul budapesta:i nu poate viza decit peri:olul unei eventuale cotropiri a
Ungariei clin partea Rei:hului german. Ori, ele a~a ::eva n-a fost vorba, atun::i
~înd ungurii s-au năpustit asupra teI1itoriilor slovace, româneşti şi sîrbeşti. ln
vremurile acelea, U:igaria se g5sea în mai bune raporturi cu Germania decît in
momentul de faţă.
Hotărit lucru, U:igaria nu are dreptul să vorbeas:ă despre martiriul micilor
naţiuni, deoare::e ea însăşi ş-a dat din plin contribuţia la martirizarea naţiunilor
înve::inate. Ungaria s-a comportat ca agresoare, laşă şi perfidă, ca o exploatatoare
in::onştientă a unor situaţiuni de conjun::tură momentană. Cauza Ungariei nu este
a:'('OOşi cu cauza celorlalte naţiuni mici din Europa. Elementele de comparaţie
~unt la îndemînă. In lumina lor vinovăţia Budapestei apare ::ovîrşitoare. O recur10a~te i;isuşi fostul ministru maghiar Iaszi Oskâr.
La un post de radio american, fostul ministru al naţionalităţilor, din guvernul
Karoly din 1918, atrăgea atenţiunea opiniei publi:e maghiare că trebuie să-şi
rPvizuiască radical concepţiile politice de pînă a::um. Să şi le revizuiască, trăgînd
învăţămintele ce se desprind din istorie. Iar aceste învăţăminte impun recunoaşte
rea drepturilor de autodeterminare pe seama tuturor neamurilor de pe teritoriul
fostei Ungarii. Numai pe această bază iar fi posibilă încadrarea Ungariei în comunitatea europeană - constată fostul ministru maghiar Iâszi Oskar.
Aşa se pune iubiţi ascultători şi fraţi români problema răspunderii
ungurilor pentru faptele lor din războiul a:tual. Impasul pollticii budapestane
este Î:1 adevăr cumplit. Nu ne miră că „Pestt Hirlap" vizează şi eventualitatea
unei sinucideri, întemeiate pe asigurări de înviere viitoare.

. .

. . . . .

.

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fila 125-128; film 66/57-63
Yv'I I.A.Z. - I.M.C.
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22.
1944. III. 27 seara „PAX HUNGARICA" -

DUPA ZENOBIE
9. 1. 1944.

PACLIŞANU,

28
29

dimineaţa
dimineaţa

„UNIVERSUL",

Cine nu doreşte binecuvtntata pace? O doresc copili, ca să poată sta mereu
lingă tăticul, o doresc mamele şi soţiile, ca să nu mai tremure de gîndul ::elor
plecaţi departe, o dores:: vitejii de pe fronturi, rare stau me.reu în faţa morţii ~i o
doresc guvernele ca să s:::ape de grelele griji ale răspunderilor chinuitoare.
Excepţie nu
zboară şi

fa:::e nici gazeta „Osszetartăs" din capitala Ungariei. Dar fiind::ă
tot ce mişcă, ;tot ce ascund mtiruntaiele pămîntului şi tot ce
înoată in adincul apelor este a::olo
hungaricu..m, şi pa::ea dorită de ziarul citat
trebuie să fie „pax hungarica".
Definiţia acestei păci este simplă şi uşoară: „pax hungarica" e pa::ea ::are
nu se întemeiază pe dreptul popoarelor de a dispu:ie de soarta .lor - afară, bineînţeles, de poporul ales de pro:iia ::ereas::ă, să domine bazi;rnl carpati:: şi să dispună nu numai de soarta lui, ci şi de a altora şi ::are lasă sub oblăduirea Sfintei
coroane întreg teritoriul „unde un ţăran maghiar· brăzdează pămîntul cu plugul
şi unde ultimul tăietor de lemne secui îşi împlîntă securea în lemnul brazilor".
Numai o astfel de pace antitrianoni::ă e ,.prax hungari::a" fiindcă numai ea asigură
poporului ales lo::ul ce i se cuvi:le în „marea comunitate europeană şi mondială".
Definiţia e, ::um se vede, limpede şi străvezie ::a diamantul: unde se::uiul
împlintă securea ori unde maghiarul îşi aşează plugul, a::olo e patria hungarica
şi astfe~ fiind, ea trebuie să fie a maghiarilor. Altfel pacea nu e hungari::a, deci
nu e pace după lege şi tipi::, fiindcă naţiunea maghiară nu-şi poate îndeplini „rolul
mondial" şi de:::i în zadar a curs sîngele şiroaie pe stepele ruseşti, pe nisipul fierbinte al Afri:::ii şi pe ::impiile înfloritoare ale Italiei
Noi :::itind aceste baza:::onii, le înţelegem şi, înţelegîndu-le nu ne mirăm, cum
nu ne mirăm de nimic ::e se s:::ria, ce se vorbea, se şoptea şi cînt,a pînă ieri, la
unguri. Astfel, nu ne mirăm că prezenţa unui fier de plug maghiar la poalele
Retezatului sau ale Matrei, ori prezenţa unui topor se:::uiesc în codrii Făgăraşului
ori b brădetul din Tatra justifică pretenţia de stăpînire a ungurilor asupra Ardealului şi a Slova:::iei. Şi iarăşi nu ne mirăm că aceiaşi oameni nu pot înţelege prPtenţiile noastre de a stăpîni şesuri şi cimpii brăzdate de 2000 de ani de pluguri
româneşti şi codri şi munţi în care, aşişderea, de 2000 de ani ::opacii sunt prăvăliţi
de securea româneas:::ă.
Nu ne mirăm, ci ne vedem liniştiţi de rosturile noastre, luptînd pentru o pace
a dreptăţii şi a libertăţii naţionale, a ::ărei biruinţă nu poate fi împiede::ată nici
de plugul maghiarului, nici de toporul ser.uiului, pre::um nu poate fi nimicit cu
aceste nobile scule dreptul ni:::i unei naţiuni de a dispune de soarta ei.
tot ce

•

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj„ fond
67/16-20. M.1.A.Z. - l.M.C.
23.

Secţia

II

informaţii,

dos. 1008, 201-203; film

1941. XII. 20 seara; 21 dimin.

,,SZE:KELY NE:P DESPRE ANALFABETISMUL DIN JUDEŢUL MUREŞ ŞI
lNAPOIEREA CU 50 DE ANI A ARDEALULUI SUB STAPlNIREA ROMANEASCA.
ADEVARUL ASUPRA POLITICII CULTURALE MAGHIARE, ROSTIT DE FOSTUL
MINISTRU UNGUR, KDNFI ZSIGMOND.
Ziarul Szekely · Nep din Sf. Gheorghe se asociază celor scrise de Keleti
Ujsag de la Cluj în legătură cu analfabetismul din Ardeal. Ziarul afirmă că poziţia
cea mai ::iatastrofală a bilanţului stăpînirii româneşti In Ardealul de Nord ar fi
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numărului analfabeţilor. In unele sate din judeţul Mureş ar fi fost descoproporţie de 700/o analfia.beţi. In continuare, ziarul asigură că după oarecari

cercetări va fi identificat acelaşi procent de ianalfabeţi şi ln alte regiuni. Faptul s-ar
datora, pretinde ziarul din Secuime acţiunii sistematice de distrugere a elementului
unguresc, Intreprinse în cei 22 de ani de stăplnire românească. In cursul acesteia,
Ardealul ar fi rămas în urmă cu 50 de ani.
Faţă de aceste neîntemeiate acuzaţii ungureşti, am lnfăţişat, acum cîteva zile,
immsitatea păcatului săvîrşit împotriva culturii maseler de către regimul feudal
maghiar. Am ilustrat afirmaţiile noastre cu oifre din enciclopedia ungureas:ă Revai
Lextkon, după care în anul 1910, în judeţul Cluj proporţia analfabetismului era
de 65•/o. De asemenj, am arătat că statisticile ungureşti recunosc existenţa astăzi
la Budapesta, adică în capitala Ungariei, a 87.000 analfabeţi.
Oricine, iafară de unguri, are deci dreptul să se revolte împotriva stării de
înapoiere culturală, ce domneşte în unele părţi ale Ardealului. Dovada o face ~i
n broşură apărută în a:iul 1908, la Budapesta, sub semnătura ministrului instrucţiu
nii ungar de mai tîrziu, KU.!lfi Zsigmond. Titlul broşu:ii e~te „A nepoktatasunk
bunei" adi:ă „Păcatele învăţămîntului nostru poporal" şi ea cuprinde un aspru
rechizitoriu împotriva regimului de er1stă din Ungaria.
Jnainte de a se hazarda în născoci:-i de ponegri;-e a noastră, ziarul Szekely
N<;p să-şi verHice tezele prin consultarea materialului documentar, măcar a unei
<1s1·menea lucrări de specialitate ungureşti.
Analfabetismul din Ardeal este una din cele mai evidente urmări ale c:-iminalei politici culturale a regimului feudal maghiar.

1\rh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fila 39-40; film 63/38-40
M.l.A.Z. - I.M.C.

24.

1942. XII. 22 sca:·u -

23

dimineaţa

POLITICA CULTURALA A UNGURILOR DIN ARDEAL, ILUSTRATA PRIN
CIFRELE A:r-iALFABETISMULUI LASAT AICI JN ANUL 1919.
IMBUNATAŢIRILE ADUSE SUB REGIMUL ROMANF.SC.
Cu tot dezechilibrul economic general, care a urmat după războiul mondial
tre:ut, statul român şi-a făcut întreaga datorie pentru a scoate populaţia Transilvaniei din starea de mjzerie culturală în :are a fost ţinută de unguri.
Şi în adevăr, moştenirea lăsată de unguri era catastrofală. O dovedesc datele
rPcensămîntului maghiar din 1910 şi acelea cuprinse în raportul ministerului maghiar al cultelor şi instrucţiunii publice asupra a::tivităţii lui din anul 1914.
După statistica oficială maghiară, în Ungaria 9.938.134 unguri aveau 13.608
şcoli primare cu 29.963 învăţători, iar 2.948.048 români iabia 2170 şcoli primare cu
2.778 învăţători. Un învăţător revenC\'l la :l32 unguri şi la 1.032 români.
In anul şcolar 1913-1914 din 382.437 copii români au frecventat şcoala românească numai 163.721, iar 66.597 au fost siliţi să umble la şcolile maghiare. In
sfîrşit, un număr impresionant de 151.127 copii români n-au putut urma nici o
ş:-oo.lă.

Conform statisticilor ungureşti, în anul 1910 dintre cei 2.948.049 de români din
regatul maghiar antebelic, 1.472.021 trăiau în Ardealul propriu-zis. Faţă de 918.217
unguri, românii reprezentau majoritatea absolută.
Procentul ştiutorilor de carte în această regiune era de 50 şi jumătate la
sută, iar analfabeţii reprezentau 49 şi jumătate la sută. In acelaşi timp, în judeţele
învecinate cu Ardealul şi locuite în majoritate de unguri, procentul analfabeţilor
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în re;iiunea respec-

tivă.

Din cifrele pe judeţe se mai desprind<' că regimul maghiar neglija în mod
volt invăţămîntul primar in comunele româneşti. Faptul ilustrează şi
statisti:a despre L'lvăţămîntul primar din judeţele se:uieşti.
In adevăr, în judeţul Ciu:: l 25.888 se:ui aveau 98 ş::-oli p:-iman' cu 1 pînă la
6 învăţători, iar 18.032 români numai 9 ş::oli cu cite iun si;igur Llvăţător.
b judeţul Trei S:aunc 123.518 se:ui aveau 130 de ş:oli primare ::-u cite unul
pînă la 3 învăţători, iar 22.962 români numai 9 ş:oli cu ::îte 1 singur învăţător.
In judeţul Odorhei erau 141 de ş:oli primare maghiare cu cite 1 pbă la ;1
învăţăto:-i pent:-u 118.458 se::ui, clar 2.840 de români abia aveau 5 şcoli ::u ::îte un
singur 1nvăţător.
Situaţia tristă a :-omâ:dlo;- di:1 a::ele b'i judeţe reiese şi din datele adunate
din anuarul bisericii gre;:;o-:atolic<' din anul 1900. Conform a:estui anuar, în parohia Aldea din judeţul Odorhei 71 ::-opii români de vîrstă ş:olară n-aveau nki
şcoală şi nici învăţători. La Sovata, la Aita Seacă şi în toată Secuimea, situaţia
rnnştient şi

<'r1l idPntkă.

ungu:-ii au menţinut intenţionat a:rnlfabetismul în regiunile lo:uite de români,
:1cglijiad a:olo ş:oli.<• şi inv:'!.ţătorinwa.
Faţă de catastrofala moştenire lăsată de unguri, guvernar<'a românească trebuia în mod fatal să vină cu măsuri energi:e de refa::-ere a pierctPrilor provo::ate
(:U bună ştiinţă de regimul feudal de la Budapestia. Activitatea :ea mai inteasivă
a fost dezvoltată în judeţ<'i<' u:idC' nwnărul analfabeţilor era mai mare şi anume
fără ni::i o deosebire de origine etnică. Sunt judeţele Bihor, Sălaj, Someş, Sătmar,
Maramureş, Odorhei, Ciu::, Trei S:aune, Mureş, Turda şi Hunedoara.
Politi:::a :::ulturală româneas::C1 o exprimă întreitul număr al sălilor de învă
ţămlnt lăsate de noi faţă de moştenirea primită şi mai ales s::ăderea analfabetismului de la 49,50/o la numai 300/o.
Este ::el mai nimerit răspuns pentru pretenţiile ungureşti, de a stăpîni teritoriul Ardealului lo:::uit în majoritatea zdrobitoare de români. Multă lăudata cultură, ungureas::ă a căzut la examen pri!l p:-oporţia ele 50D/0 a analfabetismului,
lăsat în Ardeal în anul 1919.
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. J008, fila 62-64, film 65/66-70;
M.J.AZ. - I.M.C.
25.

1941. XII. 3 seara 1942. IV. 2 seara -

4 dim.
3 dim.

ZIARUL „MAGYARSAG" DESPRE MOŞTENIREA SANITARA LASATA DE
RO.\L\NI IN AHDEAL
Ca să justifdce je:mănirea populaţiei ardelene, prin împrwnutul aşa-zis pentru
r·efa:::erea Ardealului, propaganda maghiară se dedă la ::ele mai neruşinate născo
riri, menite a dovC'di :::ă Ardealul a'.' fi fost moştenit de la români într-un hal de
cumplită degradare.
Ziarul naţional so::-ialist Magyarsag a publi::at cu literele cele mai ţipătoare,
un articol intitulat: „Of1li:a, sifilisul, tifosul şi malaria au de::imat populaţia din
Ardeal".
Urmează în text năs:::o:::irile şi mistifi::ările care ar trebui să dezvolte cele
anunţate în titlu. Astfel, se spune ::-ă în România mortalitatea infantilă ar fi mai
mare decît în oricare ţară din Europa. Că tuberculoza ar fi între::ut :::ifra ::atastrofolă din Ungaria. Că sifilisul, după înseşi :::ifrele statisti::e româneşti în sate~e din
jurul Clujului ar fi atins proporţia de 27•/e.
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este că, aşa cum se prezintă mortalitatea infantilă la romam,
avem un ex:::edent de trei ori mai mare de:::ît ungurii, al :::elor născuţi
faţă de totalul morţilor.
In ce priveşte tuberculoza suntem departe de-a-i ajunge pe unguri, care deţin
in:::ă demult întiietatea aceasta pe întreagă Europa. Au re:::unoscut-o ei înşişi în
nenumărate lu:::rări de spe:::ialitate. Au dat ei înşişi alarma faţă de a:::est mare flag1•c
Ori

noi

adevărul

totuşi

naţional.

Cu sifilisul, nu stăm mai rău noi, românii, decît ungurii. Noi :::el puţin am
avut :::urajul să-i mai ţinem în evi::lenţă pe sifiliti:':i şi să-i mai numărăm. Ei se
feres::: de aşa :::eva. Motivul este, că ar trebui să în:::eapă :::u aristo:::raţia lor, roasă
dPmult de a:::est mi:::rob, cu un rost bine determinat în conturarea elementelor
fundame:Jtalc ale gîndirii de ::astă maghiară.
Aşa se prezintă moştenirea lăsată de noi . şi aportul unguresc la starea sanitară a Ardealului de Nord.
In doi ani de zile, ungurii s-au îngrijit ca să se produ:::ă acea nivelare în jos,
care singură putea să mulţumească grandomania maghiară.
Prin înfometarea populaţiei au promovat întinderea bolilor de tot felul.
Ba nu au fost în stare ni:::i să asigure asistenţa medicală, necesară. căci Ic
lipses::: medicii, pentru a-i putea înlo:::ui pe cei români alungaţi şi plecaţi de bună
voie. Un ziar din Budapesta dădea alarma pe :::hestiunea lipsei de medici. Pe întreaga ţară îOO de posturi de medi:::i aşteaptă zadarni::: pe cei ce ar putea să Ic
o:::upe.
Ungurii ::are încă a:::um :::îţiva ani zbierau că au p~ea mulţi oameni de specialitate în toate domeniile îi ~ută pe doctori cu arcanul pentru a le da posturi.
Ni:::i nu-i mai întreabă ce S\L'lt. Legea contra evreilor în acest domeniu nu găseşte
ni:::i o apl'.rare.
In asemenea condiţiuni este ::el puţin imprudent a se vorbi despre moştenirea
lăsată .de noi românii, pe teren sanitar.
Dealtmbteri, în a:::eastă privinţă există o normă sigură de apreciere comparativă. O indi:::ă proporţia înt:-eită a ex:::edentului naşterilor faţă de nwnărul morţilor
la noi faţă de ei.
Judecata şi-o va spune viitorul.
Iar viitorul în ni:::i un caz nu va fi al ungurilor inspăimîntaţi de vitalitatea
elementului românesc.
Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj. fond 5417, dos. 1008, 37-38, film 65/34-36, M.I.A.Z. I.M.C.

26.

Ianuarie 1941
10-11, 21.

STATISTICA NEAGRA A UNGARIEI.
AL DOILEA LOC DEŢINUT DE UNGARIA IN PRIVINŢA MORTALITAŢII PE
INTREAGA EUROPA. - UNGARIA IN FRUNTEA ŢARILOR EUROPENE, IN CE
PRIVEŞTE MORTALITATEA PRIN TUBERCULOZA.
In presa de la Budapesta se vorbeşte încă despre starea sanitară moştenită de
la români, în Se:::uime. A îndreptat atacuri contra regimului românes:::, care n-ar
fi făcut nimic în această dire:::ţie.
Răspunsul nostru n-a intirziat. Cu date statistice, guvernul român a arătat
situaţia adevărată, care este cu mult mlai bună decît fusese moştenită de la
Unguri.
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Pentru a tăia pofta ::elor de la Budapesta de a se mai atinge de probleme
sanitare, în legătură ::u regimul româ:iesc, dăm astăzi :îteva cifre statisti:e, privitoare la mortalitatea U:igariei.
In lucrarea intitulată „Magyarorszag fekete szatistikăja~ adi:ă „Statisti:·a
nPagră a Ungariei", publicată de B:-esztovnszki E:io, lia Budapesta b anul 190D, în privinţa mortalităţii, Unga:·ia deţine, în Europa, locul al doilea, ::u 30 de morţi
anual la o mie de lo::uito;i, faţă de numărul de 26 din România, 24 di:: Italia, 22 din
Germa:iia, şi de 16 morţi clin No:-vegiia.
In a::eea5i lucrare, Ungaria figurează la lo:ul î:ltîi b ::e priveşte mortalitatea
cauzată de tuber::uloză.
ln adC'văr, în anul 1906, din fie:are sută de mii de lo::uitori, 384 au murit, în
Ungaria, de tuberculoz;1. Oa te:-men de comparaţie, amintim di. în Italia, în anul
1900, tot la 100.000 locuitori se vin abia 188 morţi de a::eastă boală. Iată cine s-a
g;hit să ne dea le::ţii în materie sanitară.
Arh Min. Ap. N. M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fila 16, film 64/70; M.l.A.Z. J.M C.

'27.

1943. II.

o seara

-

7 dim.

DF:GRADAREA CAILOR FERATE ARDELENEŞTI SUB STAPINIREA
ROMÂNEASCA NĂSCOCITA DE PROPAGANDA MAGHIARA
Propaganda maghiară continuă să acopere cu injurii şi calomnii stăpîni:-ea
româneas:ă şi pretind c;i în a::est fel 20 de ani de la unirea Ardealului, românii
n-au făcut altceva de::it să benefi::ieze de ::eea ::e le-au lăsat moştenire ungurii!
Ca exemplu, presa budapesteană pomeneşte de reţeaua căii ferate din Ardeal,
a'?a cum au lăsat-o ungurii în 1918 ~i afirmă următoa:-ele:
„Şbele de :ale fera1;;1 din Transilvania poartă în:ă ~i astăzi ins::ripţia fabri::ii
maghiare care le-n turnat".
Care este însă adevărul? - iubiţi ascultători.
Care a fost situaţia reţelei de ::ale ferată din Ardeal şi Ba:iat în anul 1919?
Pc teritoriul Transilvaniei, cu o suprafaţă de 100.000 de kilometri pătraţi,
(~ra o reţea de cale ferată normală de 4.600 km. din care 1.933 km aparţineau
fm;tului stat Ungar.
Nu numai ::ă :vii am găsit a~eastă reţea în :ea mai proastă stare, din :auza
uzurii din epo:a războiului, dar condiţiile în ::are a fost construită, - din punct
<11' vl"dere tPhni::, ca şi traseul liniar din pun:-t de vedere e:onomi:: şi social au do'll'.'dit o vădită dP~;::onsidC';·arr• a ··lTinţP.o:· tC'h:iice şi a intereselor populaţiei.
Aproape înt~eaga reţen de :ale ferată rlin A:·::leal şi Banat, avea terasamentele
~1t1hitC', traversele putrezite şi .rare, şinele vechi şi uzate la maximwn. Pe deasupra,
toate liniile erau Pxe:utate în condiţiunile ::ele mai rele, din cauza materialului
infrrior. Şinele ungare de tip uşor, aveau peste 40 de ani vechime, - ceea ce a
provc:-at numProa~P rupturi ele li:iii şi accidente. Pe cind pe reţeaua căii ferate
din ve:hea Românie plesnirea şi ruperea şinelor era un fenomen rar, în Ardeal,
după 1918, ameninţau cu o adevărată catastrofă.
De aceea administriaţia căilor ferate române a fost nevoită să refacă toată reţeaua principală din Ardeal, cu şine tip 45.
Aşa au fost instalate şine noi de tip 45 pe următoarele linii principale:
Predeal-Teiuş, Cluj-Oradea-Valea lui Mihai în lungime de 576 de km.
VIrciorova-Timişoara-Jlmbolia 233 km.
Palan:a-Teiu.ş-Arad-Curti::i 566 km.
Simeria-Petroşani 233 km
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Chc>lluielile pentru refacerea liniilor principale din Ardeal, şine, terasame:itP
traverse s-au ridicat la peste 3 miliarde lei.
Lucrările de artă au mai costat alte miliarde. ln adevăr, am găsit în Transilvania, nu numai poduri şi tuneluri vechi, degradate şi rău construite, dar ceea ce nu s-a pomenit în nici o ţară civilizată din Europa, - în ultimele decenii
se lucraseră poduri de lemn, ca în faza primară a locomoţiunilor pe şine.
Astfel, pe liniile Sibiu-Copşa Mică, Turda-Cîmpia Turzii, Episcopia Bihorului-Valea lui Mihai şi aşa mai departe, aproape toate poduri'.e făcute de administraţia MAV-ului, erau de lemn. Pe liniile principale, dintre podurile cu tabliere
metalice, multe le-am găsit crăpate şi am fost nevoiţi să le re:::onstruim sau sLi le

şi

consolidăm.

Podul de peste Someş de lingă Cluj, l-am construit noi în anul 1928, iar Pl'
linia Turda-Cîmpia Turzii vechiul pod a fost înlocuit cu un pod cu tăblier metalio
şi picioare de zidărie.
Aproape toate podurile de pe liniile Orşova-Jimbolia, Teiuş-Arad Teiuş
Cluj, au fost rewnstruite şi conso:idate de inginerii căilor ferate române.
Apoi, din cauza lipsei de legături de ::ale fe:-ată între Bu::ovina, Maramureş şi
Transilvania, ca şi între diferite regiuni locuite de români din teritoriul Ardealului, - au fost construite numeroase noi linii ferate.
Astfel, a fost construită noua linie ferată de legătură între Arad şi Oradea,
linia Ilva Mică-Vatra Dornei şi li:lia dintre Livezeni şi Bumbeşti. In cadrul aceluia~i program s-a executat dublarea liniei de mare trafic dintre Apahida şi Teiuş.
Ca să asigurăm legăturile fireşti ale Transilvaniei cu porturile dunărene şi
ale Mării Negre, am construit linia Braşov-Intorsura Buzăului. Am consolidat
şi refăcut linia Tîrgu Mureş-Petru Rareş-Ghimeş şi aşa mai departe.
In rezumat, Ardealul a fost dotat cu o reţea de cale ferată modern echipată,
care a permis circulaţia trenurilor ::u viteze ce ni::i nu erau visate în Ardeal
pînă în anul 1919.
011icît de mult ar căuta propaganda maghiară să întunece meritele stăpînirii
româneşti la înzestrarea Ardealului, aceste merite rnr în ochi la tot pasul şi în
toate compartimentele de activitate, vestind adevărul că avem dreptul să stăpînim
acest pămînt, nu numai prin numărul nostru, ci şi prin geniul creator pe care îl
întruchipăm.

Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj„ fond 5417, dos. 1008, fila 27-29; film 65/14, 15, 18.
M.l.A.Z. - I.M.C.

28.
1944. III. 24

dimineaţa

-

seara

STATISTICA REFORMEI AGH.ARE ROMANE.';lTI. - DUPA LIVIU MIRESCU,
„UNIVERSUL", 22. II. 1944
într-o lucra:e pub'.icatii ln Budapesta în limba germană şi intitulată „Die
Siebienbilrgische Frage" (Chestiunea transilvană), Dr. Andrei Ronay se ocupă între
altele şi de reforma agrară românească. El susţine, pur şi simplu, că reforma
agrară din România, n-ar fi avut alt scop, decit pe iacela de persecutare a minorităţilor şi, în special, a ungurilor.
Aceste afirmaţiuni sunt făcute împotriva tuturor datelor şi do:::umentelo:dinainte şi de după reforma agrară, din care reiese neîndoios caracte:-ul sccial n.~
acesteia. Prezentarea pentru publi::ul european a datelor reale era de a:eea nc:esarii, ele spulberînd încă una din sutele de teze false ale propagandei ungare.
Prezentarea o face profesorul Gheorghe Leon, de la Universitatea din Bucureşti,
într-o lu::rare în care anihilează toate afirmaţiile inexacte ·ale autorului citat.
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Profesorul Gheorghe Leoa, aminteşte de la început, faptul ştiut de toţi istoriografii politi:::i ai secolului nostru, că încă de la 1913 Ion I. C. Brătianu, ca şef al
Partidului Liberal, anunţase în programul său de guvernămint, exproprierea marilor
proprietăţi agricole, pentru a distribui pămînt ţăranilor. Reforma agrară era anunţat<"• in 1913, deşi încă pe atun:::i peste 570/o din suprafaţa cultivată a ţării, era în
mîinile mi:::ilor proprietari pînă la 100 de hectare. In:::ă în anul 1917, parlamentul
rnmân adoptase textul care prevedea exproprierea în vederea distribuirii de pămînt
ţi1ranilor şi înainte de a se recunoaşte ofi::ial unirea Transilvaniei, Basarabiei şi
Bu~:ovinei, se făcuse pentru Ve:hiul Regat, în baza decretului lege nr. 3697 din
;mul 1918, exproprierea a 1.382.005 ha la care se adăugau 450.000 ha in 1921, în
urma stabilirii exacte a numărului celor îndreptăţiţi la împroprietărire.
Pentru provin:::iile alipite reforma agrară a fost reglementată definitiv deabia
în baza legii din 1921, :are ţinea seama şi de condiţiile lo:ale, dar mai ales de
nr.voile ţărăaimii, astfel :um fuseseră prezentate :u o:azia definirii scopului însuşi
ni exproprierii.
Afirmatia ::-ă s-ar fi făcut în Transilvania exproprieri peste nevoi, numai
pl'ntru a-i deposeda pe proprietarii maghiari, cuprinde într-o siagură frază, două
incxa::tităţi. Nu numai că nu s-au făcut exprop:-ieri peste nevoi, dar :hia:· pfunintul
expropriat nu a fost suficient pentru a îndestula pe cei prevăzuţi în tabelele de
împroprietf1rire.
Astfel, dintre 337.082 româ:ii şi 117.591 de alte naţionalităţi, îns:::rişi pe tabele:e
de distribuire a pămbtului, n-a1~ fost împroprietăriţi decît 227.943 români şi 82.640
11nguri, ,;ermani, saşi, şvabi :;;i alţii.
Teza egalei îndreptăţiri pentru toate naţionalităţile s-a impus de la bceput
fără lupte Pe tot :::uprinsul ţării iau fost împ:-oprietăriţi 206.165 ţărani de altă origine
ctni:<'i, faţă de 532.700 români, într-un stat naţional, în care marea majoritate a
populaţiei era româaeas:::ă.
Cînd în vechiul regat erau expropriaţi moşierii români, iar în Ardeal :ădeau
sub expropriere 518 proprietari români, :are ar fi fost raţiunea să păstrăm moşiile
latifundiarilor u::iguri şi privilegiile de care ei se bucurau In Uni;raria?
După :::ifrele lui Daniel Arnold, scoase din statistica oficială a Marii Ungarii
din 1913, marea proprietate, formată din deţinătorii a cel puţin 1000 iugăre, stă
pinea in Ungaria 400/o din pămînt, iar proprietatea intre 100-1000 iugăre + 140/o,
adică un total de 540/o.
In anul 1921, în timp ce la noi se fă:::ca reforma agrară, pe teritoriul ce mai
rămăsese Ungariei în urma tratatelor de pace, se menţinea o proporţie de 520/o
pentru proprietatea pe~te 100 de iugăre. După război deci 6000 de familii stăpineau
în Ungaria mai mult d·in jumătatea terenului arabil. Restul de 470/o din teren era
împărţit între 433.500 familii de agricultori alături de care trăiau alte 431.000
familii de lucrători cu braţele. Dar şi din cei 433.500 proprietari, 292.000 aveau sub
;, ha, apropiindu-se aşadar mai mult de cei săra::i decit de cei înstăriţi.
Aceeaşi era situaţia in Transilvania, unde după datele Consiliului Dirigent,
11439 magnaţi deţineau 6.027.000 iugăre, reprezentînd peste 410/o din tot părnîntul
--11Hi\,abil.
8 drept cii la 1921 au fost împroprietăriţi mulţi româai îndreptăţiţi la
a:easta. Dar şi maghiarii nu dobindit, la o populaţie iagri:olă de 10n10. o proporţie
de împroprietărire de peste 160/o, ceea ce a fost excesiv, dacă luăm in co::isiderare
rriteriul de e:::hitate impus de proporţionalitatea repartiţiei populaţiei.
Cifrele arată, fără posibilitatea de contrazi:ere, :ă reforma so:::ială, reforma
agrară, n-a urmă:-it o reparaţie istorică pe:ltru români, deşi ar fi fost legitimă şi
necesară.

J\rh. Min. Ap. N. M. St. Mj. fo::id 5417, dos. 1008, f. 121-124; film 66/49-55;
M ..J.A.Z. -

I.M.C.
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DE ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR, INCHEIERE DUPA N. IORGA,
DE LA ATENEU, 24 IANUARIE 1916 ŞI POEZIA POPORALA.
ARDELENEASCA

CONFERINŢA

In :::lipele acestea, i:1 care ::alendarul ne :::heamă si"1 sărbătorim cu toată :::ăl
dura sufletelor noastre, ziua Unirii, peisagiul istori:: in :·are se încadrează România
este î:!::ă cernit - :::e:ul dinspre miazănoapte a.::operit ::u ;iori - şi li;iiştea inimilor
noastre plină de la.::r.imi.
Ni::i amintirea evenimentelor măreţe cari au dus in vf'a::ul trecut la Unirea
Prin::ipatelor Române, supt o::îrmuirea unui singur domn, ni::i popasul de re::ule~1·rc
la care îndrumă in mod firesc zile ::a a::estea, nu pot reda sufletului nostru pa:::ea
dulce a unei feri.::iri complete.
Aici unde vintul bate mai aspru şi unde firul istoriei flutură rupt pe deasupra capetelor noastre, perspc.::tiva este mai largă şi orizontul mai ::ar. Nu ne vpm
bucura prea mult, înainte de a se ivi zorile! Nu vom ieşi în ::alea dimi:1eţii, înainte de a răsări soarele!
In amărăciunea mută a suferinţelor, ::a:·e ne împictrPs.:: vrerea, ne vom apll'::a
i:'Jima şi cugetul spre ::ele tre::ute vremi şi vom în::hi;ia întreagă re::unoştinţa
;ioastră, celor care au luptat şi au biruit, celor dlntii pionieri ai Unirilor româneşti. Ne vom intoar::e apoi la prezent şi ne vom privi ochi în o::hi, în oglinda
lntunecată a zilei de azi. Şi vom spune tuturor, să se audă oriunde mai bate 0
inimă de român:
Nu mai avem zile de bucurie, ci numai adu::eri aminte! Nu mai avr•m clipr~
de repaus, ci numai clocot de luptă!
Iată, de ce, 24 ianuarie este şi în anul a::esta, una din cele mai tă::ute ~ărbă
tori ale neamului românes::. Tă::ută - ca un riu de munte prins în zăgaz, care
îşi adună cu grijă apele, aşteptînd să se verse la şes. Tăcută ca o lumină îndepărtată în bezna vremii, spre care pasul nostru se îndreaptă plin de un fiot·
sfint.
Căci, 24 Ianuarie nu este numai sărbătoarea Unirii Principatelor ::i a Unirii
depline şi desăvîrşite a tuturor românilor. Sărbătoarea de înviere a neamu:ui, peste gl"'aniţe temporare de hîrtie iale diplomaţilor şi peste piedi::i de lut ale vremilor.
De aceea, toţi românii liberi serbează ziua Unirii împreună ::u a::eia care
aşteaptă şi suferă, cu cele două milioane de români a ::ăror palmă se face pumn,
cu toţi fraţii de sînge peste trupllăile cărora cal::ă pli:1ă de spini trufia barbarii
a unor stăpînitori nedrepţi şi răi. Intreg neamul românE"s:: comemorează aceast.:\ zi
pe altarul de jertfe al însîngeratului Ardeal.
Ardeal - ::ale de rezistenţă a vitalităţii noastre istori::e! 1000 de ani ai avut
dreptate şi nimeni nu ţi-a dat-o, pînă nu ai pus mina pe arme să ţi-o cu::ereşti
si:lgur! - 1000 de ani ai zăcut în temniţi întune::ate, aştcptînd să-ţi răsară soareie
dreptăţii şi nimeni nu ţi-a des::his geam luminos spre lume, pînă nu ţi-ai fă::ut
singur drum către soare! Spre tine se îndreaptă în această zi de sărbătoare toate
năzuinţele de unire ale românilor. Ca o uriaşă ::urea de transmisiune a destinului,
care mină înainte roata istoriei, în jurul tău se-nvîrteşte astăzi gîndul, mun::a şi
lupta de fie::are zi a noastră. Mai ai puţină răbdare şi te pregăteşti de nuntă. Morile
lui D-zeu macină încet, dar macină sigur. Din uruitul lor monoton, ce răzbat<'
pînă la noi, parcă se aude şoapta divină care spune: Ardealul a fost românesc şi
va rămîne pe veci aşa!
Dar ziua de azi nu este numai un prilej de bucurii tăinuite ci şi o o::azie de
reflexiuni care prives: îndeaproape viitorul în::ă nedesluşit al neamullli românesc.
Nimeni nu poate pătrunde în tainele care plutesc deasupra unui pămint.
Nimeni nu poate lămuri vraja de frumuseţe şi clo::otul de energii, :-are izvorăsc
dintr·U."l anumit peisagiu. Rămine încă o problemă nerezolvată: căror împrejurări
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!'ie datoreşte fecunditatea în minţi strălu:ite şi în inimi de cara:ter a unei regiun1
oarecare?, ce condiţiuni îndrumă forţele de viaţă ale unui popor spre aşa-zise
puncte strategice de vitalitate naţională şi care sunt resturile mai adîn:i ale acestui
mister? Determinismul geografic, condiţiunile specifice istorice, politice şi sociale
sunt, desigur, tot atîtea elemente care intră în formarea caracterului ~i profilulm
sufletesc ale unui popor, dar pe deasupra acestora - ca o lumină dul:e care se
ridică seara tîrziu de pe oglinda apelor pluteşte viu resimţită şi totuşi plină de
mister, forţa interioară a vitalităţii, cu toate izvoarele ei ancestrale - cu fiori care
:rîd în soare şi cu rădăcini care se înfig adin: în pămînt.
Ne vin în minte lucrurile acestea de cite ori ne gîndim la Ardeal. Pentru istoria poporului român, contribuţia lui de conştiinţă, de energie, de spirit naţional şi
de forţe creatoare, echivalează, sub toate raporturile, cu un miracol complet, cu
un miracol istori: căruia nu-i găsim asemănare decît în \Prusia gennană şi în
Piemontul italian. Nu vom putea înţelege niciodată perfect temeiurile apartenenţei
noastre de Ardeal decît privindu-l în lumina acestor asemănări.
Ca dintr-o comoa::-ă acoperită ele huma vremilor, de aici pornesc scăpărări c!P
lumină peste bezna istoriei, de aki speranţe, de aici mîngîieri. E atîta diversitate,
atîta varietate de zbucium omenesc şi atîta fantezie a de5tinului şi a naturii în
istoria frărnîntată a Ardealului, in::ît numai prin prizma lui putem pricepe bt~eg
procesul de evoluţie şi de viaţă. amplă a naţiunii.
Din Ardeal au mijit cele dintii porniri de viaţă naţională românească. Din
Ardeal, conştiinţa latinităţii noastre, din Ardeal - şcoala româneas:ă şi tot din
Ardeal au pornit :ele mai profunde impulsuri pentru unirea politică a tuturor
românilor". Sub acest raport, contribuţia Ardealului de Nord la zestrea mora:ă a
naţiunii este imensă.
De cr, bunăoară, Ardealul de Nord a dat numai oameni politici şi luptători,
iar Ardealul de Sud, mari economişti? De ce toţi preşedinţii Partidului Naţional din
Ardealul suferinţelor de demult erau dincolo de linia Mureşului'? De ::e toate revoluţiile au încrput la nord şi s-au terminat la sud?
De ce? De ::e? De ce? Sunt atîtea întrebări pe care ziua de azi le fa::e oarecum
a:::tU1ale şi la ::are va rărnîne să răspundă mai tîrziu viitorul.
Dar, la acest 24 Ianuarie, care isprăveşte un an, de la :are aşteptam alte
lucruri, pe care anul acesta nu le-a dat, şi ne doare şi dorim ca ianul viitor să ni
le aducă, la acest 24 Ianuarie 11942, plin de multe dureri şi de mult dezgust, pentru
barbaria care ne gîtuie, plini şi de mu:tă melancolie, pentru cele ce au fost, se
:tnai cere rostit următorul adevăr: Nimeni nu creează hotare, care să rămîie pentru totdeauna, decit numai dacă este o garanţie de suflet fn dosul fiecărei întregtri.

Unirea :ea mare, de care trebuie să vorbim cit mai puţin să o pregătim
('it mai mult, este de veacuri zestrea morală a neamului românesc. Un singur gest
din mina plină de singe, a unui rănit oare mai luptă fa:e mai mult decît toată
retorica lumii. O singură s:ăpărare de ură şi dispreţ din ochii celor ::are înfruntă
urgia jandarmilor, judecătorilor, şi jefuitorilor noştri în Ardealul vremelnic robit,
nruză mai grav de:ît toate ţipetele de durere ce se string în poala lui D-zeu.
De după pe~draua tă~e~ii noastre se ridică însăşi in slavă strigătul voini:ilor
al~l'!1j:

Ntci jandarul nu-t de hter

.
De la poala codrilor
râspu.'l.de:

Şi tună cuţttu'n iel.
maramureşeni, un e.:ou

purtat pe aripi de

ritu-i Maramureşu
Nu-i ficior ca io şi tu.
Bine-mi taie cuţitu
Că l-am ascutit amu,
Pe tocila lui Mihai,
Piei din cale. că te tai.
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Crivăţul poartă pi:lă

depa;-te la

Dobriţin, stră

De-ar avea ungurul minte,
Cu rumânu nu. s-ar prinde,
Ci s-ar duce-n As"ia
C.:icoln-i patria.

Astfel, tre:::e pentru noi ziua de 24 Ianuarie, din anul D-lui 1942. Ea ne spunv
astăzi, :::înd uzurpatorii străve:::hi au in:::ălcat din aou pămintul :iost:-u sf.î:it, că în
colţul a:::esta al A;·dealului de Nord unde rezistiim 'li păstrăm :::u scumpătate să
rnînţa de credinţă românească, vom vedea iarăşi dispărind negu;-a stăpînirii străinP
şi vom putea zice: Vom fi iarăşi :::e am fost şi mai mult de:::ît atît.

Arh. Min. Ap. N. M.I.A.Z. - I.M.C.

M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fila 70-74, film tiG/85-7;

30.
1941. IX. 24 searn -

25

rliminc-aţa

SPRE O LAMURIRE A PDZIŢIILOR IN ARDEALUL VREMELNIC ROBIT.
PENTRU ABANDONAREA CAII PETIŢIUNILOR DE CETAŢENI LOIALI.
REVENDICARI CATEGORICE, CU SPRIJINUL STATULUI ROMAN, SAU.
DECLARAREA LUPTEI FAŢIŞE CONTRA UNGURILOR. NECESITATEA UNEI
URGENTE CLARIFICĂHI.
Din felul cum s-a desfăşurat pfaă a:um, în Ardealul robit, conta:::tul nostru,
al românilo:·, :::u autorităţile maghiare se desprinde constatarea :::ă raporturile cu
stăpînirea :otropitoare sunt departe de o :::ît de neînsemruată :iorma:izare. Ia. ciuda
tuturor nelegiuirilor, s-a căutat din partea noastră să se obţină satisfa:erea uno1·
revendicări de ordin genera:, pri:i adoptarea uaor atitudini de cetăţeni loiali, care
solicită drepturi, pe obişnuita :::ale a petiţionării. Ne-am adresat :::o:idu:::erii statului maghiar, de cele mai multe ori în forme care să nu supere pe cei cc deţin
puterea, cu cunoscutul o:-goliu al rasei ungureşti. N-a fost invocată împrejurarea că
asemenea revendi:::ări veneau din partea celei mai puterni:::e minorităţi etnice din
ţara ungurească. De asemeni nu a fost invocat arbitrajul de la Viena, cu drepturile
asigurate pc scama noastră. Ne-am :::omportiant :::a nişte :::etăţe:ii ;-t1bdăto;-i şi încrezători în triumful dreptăţii.
Rezultatele au fost insă egale cu zero. Am fost şi sîntem trataţi :a nişte 5Upuşi ai unui stat i:iamic, cărora li se refuză ori:e drepturi, ba, dimpotrivă sunt
expuşi unui adevărat război de exterminare, dcslănţuit şi prin înfometarea sistematică a regiunilor româneşti de la munte.
Astfei, este fi~esc, ca lumea românească di:i Ardealul vremelnic robit, să-şi
pună din ce în ce mai insistent, întreba rea dacit n-ar trebui abundonată calea
urmată pînă acum.
Se preconizează două pro::edee. Primul, al atitudinii conciliante, de a mai îacerca obţinerea unei modificări a pro:::edeelor ungureşti. Ar fi vorba să fie formulate deziderate, in cadrele drepturilor garantate nouă prin arbitrajul de !a Vit>na.
Pentru ca, însă, acestea să aibă destulă putere la Budiapesta, ar urma :::a revendicările românismului din Ardealul vremelnic robit să fie :susţinute de statul
român. Susţinerea este concepută în sensul unei re:ipro:::ităţi de tratament faţă
de minoritatea maghiară din România. Fieca~c măsură luată de unguri faţă de
populaţia româneas:ă să determine o măsură ide:iti:ă a statului român faţă de
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populaţia maghiară din România. Toate problemele mari, interesînd ::ele dou[1
minorităţi, ar trebui deci să fie soluţionate pe a::eka5i ba?c, pentru a se ajun;:t>
la acelaşi regim pentru minorităţi în ambele state.
Cum este însă foarte slabă în::rederea în rezultatul a::estei formule con~i
liante, majoritatea covîrşitoare a fruntaşilor români din Ardealul :robit, încli:i:'1
spre o altă atitudine, socotită ca singura admisibilă îa împrejurările date. Esli·
atitudinea rezistenţei ~ategori::e faţă de regimul de asuprire şi exterminare, aplicat
nouă de guvernul maghiar. Părerea generală este ::ă în felul acesta vom tre::e :·C'l
puţi::i fără cea mai mică ştirbire a demnităţii naţionale, prin perioada de tranziţic
de astăzi, pînă la definitiva orînduire teritorială a Europei.
In orice caz, de dorit ar fi ::a guvernul român să-şi precizeze pun::tul de vede:·"·
pe::itru ca lumea românească din Ardeal să ştie cu un ceas mai devreme, ::e are ele
f5.cut. Ceea ce a fost pînă a::um, nu miai poate să dăinuias::ă. Trecutul dîrzeniri
arde1eneşti merită satisfacţia unei lămuriri depline a poziţiilor. Dacă este vorba dr
luptă, o a::ceptăm, în toate formele şi cu toate riscurile.

Arh. Min. Ap. N.
M.l.A.Z. - 1.M.C.

M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008; fila 135-137; film 66/65-69;

31.

1943. VII. 11 seara -

TRANSILVANIA
(DUPA ZENOBIE

ŞI

12 diminea\a

PRETINSA UNITATE ECONOMICA A UNGARIEI.
„TIMPUL", BUCUREŞTI, 2 IULIE 1943).

PACLIŞANU,

Printre argumentele invo::ate în sprijinul refacerii a'?a zisei Ungarii milenarl'
şi pretinsa unitate e::onomică a teritoriului care cîndva a fă::ut parte
din regiatul Coroanei ungare.
Timp de două decenii revizio;-iismul maghiar a combătut frontierele fixate
prin tratatul de la Trianon, pentru motivul că a=e~t tratat ar fi distrus o unitatP
rconomică ideală. Potrivit propagandei budapestane, Ungaria Mare trebuia. şi
trebuie să fie refăcută şi pentru ::onsiderente de ordin economi::. Trebuia şi trebuie să fie refăcută, deoarece prin pierderea Transilvaniei Ungaria a fost lipsiti1
timp de 22 de ani, de 250/o din cărbunii pe care îi produ::ea înainte de anul 1918.
A mai pierdut 450/o din producţia de fier, 450/o din aceea de mangan şi pirită, întreaga producţie de bauxită, 750/o din producţia de sare şi 840/o din producţia de aur
şi argint.
Prin urmare, pentru unguri, Transilvania este doar o problemă de bauxit<'1
şi pirită, de sare, mangan şi aur.
Pentru noi însă, problema transilvăneană se pune pe plan sufletesc. Pe
suprafaţa solului, care as::unde preţioasele materii, după care ahtiază imperialiştii
de la Budapesta, trăiesc peste 3.000.000 de fiinţe omeneşti, pe care D-zeu, în marea
lui bunătate, i-a făcut români. Iar solul, pe care vieţuiesc ei, mai ascunde, afar[1
de cărbuni, de fier, de mangan şi de sare, multe zeci de milioane de străbuni şi
buni:i, de părinţi şi de fraţi ai românilor de azi. Desigur, 005ele lor, azi una cu
pămlntul, nu trag în cumpăna judecăţii domnilor de la Budapesta, cit un bolovan
de sare din O:na Dejului. Dar, pentru noi şi pentru sufletul nostru, ele preţuiesc
mai mult decît tot mang;anul şi bauxita din lume. Şi ai:i este marea deosebire
fundamentală dintre noi şi unguri. Ei vreau Transilvania pentru sarea, vitele, por:ii, lemnul, pirita, şi cărbunii ei. Noi, românii dimpotrivă, o vrem pentru românii
ei. Ungurii iubesc vitele şi porcii transilvăne::ii, iar noi II iubim pe omul român
transilvănean, ne iubim morţii şi martirii noştri. Şi fiindcă sarea şi manganul· pot
fi cumpărate de la noi sau din alte colţuri ale lumii, omul român însă nu, de
a:eea noi nu renunţăm şi nu putem renunţa la el.
figurează
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Pentru unguri, problema T.l'lallsilvaniei este o problemă de profit şi pierdere,
de contabilitate. Pentru noi, Transilvania este sufletul românismului.
Dar, o naţie, ca şi un individ, clnd îşi pierde sufletul, moare. Noi însă, popor
tinăr şi plin de vigoare, vrem să trăim.
La temelia lumii noi, pentru care sîngerează astăzi popoarele nu pot fi aşe
zate manganul şi pirita, ci ideea naţională. Naţiunea este singura realitate, pentru
::are popoarele conştiente sa::rifică totul. Noi sa::rifi:ăm fierul şi manganul, aurul
.şi sarea, bauxitul şi cărbunii, de :are se lasă atît de ferme::aţi unii.
Naţiunea româneas:ă vrea să trăiască unită în libertate, :um vor să trăias::ă
toate naţiunile europene.
Iar din lupta dintre materie şi suflet victoria finală a revenit şi va reveni
sufletului.
o

problemă

Arh. Min. Ap. N. 52 a/16; M.I.A.Z. -

M. St. Mj. fond 5417, dos. 1008, fila 173-175; film 52/76-78
I.M.C.

şi

32.
1942. I. 3 seara -

4

dimineaţa

CONTELE ŞTEFAN BETHLEN DESPRE PROBLEMA ARDEALULUI.
- DECLARAŢIILE FACUTE ZIARULUI „8 ORAI UJSAG~
Dintre manifestări!e de sărbători ale :er::urilor condu::ătoare maghiare merită
o deosebită atenţiune declaraţiile asupra problemei Ardealului fă::ute ziarului „8
Orai Ujsag" de ::ătre ::antele Ştefan Bethlen, fost prim ministru al Ungariei.
A::este de::laraţii exprimă fără multe o::olişuri, mentalitatea ungureas::ă de
.a~lăzi şi de totdeauna.
Dar să vedem, iubiţi as::ultători, :e a spus :antele Bethlen, despre ::are se ştie
că împlineşte rolul de spiritus re::tor al întregii vieţi politi::e ungureşti:
„Tăie:-ea î:l două a Ardealului, dc:lară contele Bethlen, a provo::at răni şi
greutăţi simţite de ambele ţări interesate. In jude:area situaţiunii create, trebuie
să avem în vedere faptul ::ă nici una din părţile rupte nu s-a împă::at cu rnluţia
dată prin forţă. Procesul de vinde::are se fa::e cu oare::are durere".
Cum se vede, contele Bethlen re:unoa5te - iubiţi as:ultători - greşeala
tăierii în două a Ardealului, ::are a nemulţumit atît pe români cit şi pe unguri.
In continuare, contele Bethlen cere să fie mP:rnjaţi ungurii di::i. Ardeal, drept
compensaţie pentru suferinţele îndurate timp de 20 d<' ani. ,,Ar fi o greşeală a spus fostul premier maghiar - dacă am arun::a asupra ungurilo;· ardeleni poveri
exage:-ate. In al doilea rînd - spune ::antele Be~hlen - trebuie să căutăm a nu
slăbi puterea părţilor înglobate din nou în organismul naţional. Ungurimea din
Ardetal şi-a creat sub stăpînirea româneas:ă forţe organi::e, în::adrate în instituţiuni, a ::ăror chemare a fost să înlo::uias::ă sprijinul primit înainte din partea statului maghiar. Rezultatele obţinute sunt ::u atît mai apre:iabile, ::u ::ît regimul
românes:: a adoptat faţă de unguri o atitudine duşmănoasă. Statul maghiar să nu
slăbeas::ă organismele viabile ale ungurimii din Ardeal, ci dimpotrivă să-şi aşeze
munca pe temelia lor".
Reţinem iubiţi as::ultători din cuvintele contelui Bethlen re:unoaşterea
cîştigului de forţă obţinut de ungurii ardeleni în vremea stăpî:lirii româneşti. Se
dezminte astfel acuzaţia iadusă nouă, a:uzaţia de-a fi înăbuşit ori~e manifestare
ungureas::ă. Ba, se merge mai departe, cerindu-se menţinerea şi în viitc~ a instituţiunilor uagureşti, create în Ardeal în vremea regimului românes:.
In de::laraţiile sale, ::antele Bethlen se o:upă apoi de situaţia minorităţilor
din Ardeal. „A:estea - spune fruntaşul vieţii politice lL'lgureşti, - se adaptează
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foarte greu şi încet la noua situaţiune. Aş putea zi::e că abia şi-au venit în fire
din nău::eala cauzată de neaşteptata s::himbare a dominaţiei. In această privinţă,
cele două minorităţi din Ardeal, saşii şi românii, au situaţiuni diferite. Statul
maghiar a asigurat celor două grupuri etni::e toate drepturi.e pe oare a::estea puteau să le reve;idi::e. A asigurat a::este drepturi în primul rînd saşilor preo::upaţi
astăzi cu problema ::reării unei vieţi minoritare a lor. ln asemenea ::ondiţiuni su:-il
lndreptăţite speranţele de colaborare ::u saşii. Aici, în mod intenţionat, nu pot sa
vorbesc despre o contopire conştientă a saşilor în comunitatea naţională maghiar<"t,
dar contez pe tradiţia ::olaborării din tre::ut".
Rezultă, din apre::ierile contelui Bethlen, ::ă dominaţia ungurească a fo.-t
o surpriză nu numai pe;itru românii din Ardealul de Nord, ci şi pentru saşi. A::e';>tia nu se aşteptau la o revenire a stăpînirii ungureşti prin nimi:: justifi.::ată.
In al doilea rînd, fostul premier maghiar aftrrnă ::ă ::elor două grupuri etni::e
din Ardeal, statul maghiar le-ar fi asigurat toate drepturile pe :are acestea puteau
să ~e revendi::e. Ori, ::onfruntînd regimul de astăzi din Ardealul de Nord faţă de
minorităţi cu angajamentele luate de guvernul maghiar prin arbitrajul de la Viena,
această de::laraţie a ::ontelui Bethlen se înfăţişează ca una din tipicele manifestări
ale ::inismului maghiar.
In sfirşit, subliniem pasajul din de::laraţia contelui Bethlen privitor la imposibilitatea de a ::ere saşilor să se contopeas::ă în ::omunitatea maghiară. Aceasta
înseamnă că odată pentru totdeauna, ungurii se văd nevoiţi a re;iunţa la pretenţia
lor de a transforma Ungaria poliglotă într-un stat naţional maghiar.
Tre::înd apoi la românii din Ardealul de Nord, ::ontele Bethlen a spus, in
rezumat următoareie:
„Românii din Ardeal se străduies:: pe teren ::ultural să-şi ::onsolideze poziţiile
cu ajutorul statului maghiar. Tot atunci însă ::ontinuă şi legăturile ::e îi unesc cu
românii de peste hotare. Pentru strîngerea a::estor legături ei depun mari eforturi.
Pe teren politi::, românii au adoptat o atitudine pasivă faţă de statul maghiar.
Greutăţile vieţii marilor mase ţărăneşti ia.le a:estui popor nu sînt ni::i mai mari
ni::i mai mi::i tlecît ale \Lîgurilor din Ardea:. Pretutindeni unde spi:-itele nu su;it
otrăvite prin zvonuri stre::urate de peste hotare, noua situaţie este privită ::u
linişte.

Poporul româa se bu::ură de dreptatea jude::ătorului ungur şi de ordinea de
drept instaurată de administ:-aţia maghiară. Este adevărat ::ă a::easta este uneori
mai în::eată. Totdeau:ia ea împarte dreptatea ::u a::eeaşi balanţă, atît româailor :ît
şi ungurilor.
Puţinii intele::tuali români spu:ie mai departe, contele Bethlen - răma7i
in Ardealul de Nord, duc o viaţă de desăvîrşită retragere. Motivul este ::ă ei nu
socotesc definitivă noua situaţie şi nu sînt dispuşi la ni::i o colaborare ::u Ungaria.
ln.::er::area ::ontelui Teleki Pal de a ::rea cu românii o legătură potrivită n-a stîrnit
vreun e::ou în sufletele lor. Şi a::easta ::u toate ::ă statul maghiar tratează absolut
core::t şi amabil pe români. Nu manifestă nici un semn de răzbunare, ::eea ::e ar
constitui o strălu::ită pildă de răbdare din partea rasei ungureşti.
Vorbi:id astfel, despre raporturile româno-maghiare din Ardealul vremelni::
robit, ::ontele Bethien sesizează exact lucrurile, dar numai în parte. El se fereşte
de a recunoaşte adevărul că în perioada provizoratului statorni::it prin arbitrajul
de la Vie;ia, ungurii au făcut totul pentru a adîn::i prăpastia de netre::ut ca:-e totdeauna a despărţit pe români de poporul maghiar.
In rezumat, din ::uvintele ::ontelui Bethle:i se desprinde ::ă a::tualele raporturi
rnmâno-maghiare sînt sortite unei noi şi definitive reglementări. Aceasta însă
in ni::i IL, ::az nu va putea fi de::ît aceea dictată de prin::ipiile dreptăţii ~i colaborării intre neamuri.

Arh. Min. Ap. N. M.I.A.Z. - I.M.C.

M. St. Mj. -

fo:td 5417, dos. 1008, fila 41-44; film 65/42-48
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33.

1944. I. 23 seara 24 dim. 25 seara

TARIFUL MAGHIARO-VALAH AL LUI LUDOVIC CEL MARE, CA ELEMENT
DE JUDECARE A PROBLEMEI TRANSILVANENE. DUPA ZENOVIE PACLIŞANU
„UNIVERSUL", 1944
In Ungaria celui de-al 14-lea veac de după Hristos, la 28 Iunie 1366 regele
ungar de pe atunci, Ludovic zis cel Mare, a dat un decret în care spunea că un
cneaz român confirmat de rege în cnezatul său, valorează cît un nemeş ungur. Un
c;ieaz neconfirmat de rege în cnezatul său valorează cit un sfert de nemeş ungur,
iar un valah simplu valorează numai un jumătate de sfert de nemeş, adică o biată
optime.
De atun:i vremile s-au schimbat şi :u ele s-a schimbat şi valoarea valahului.
Schimbarea nu e prea mare, dar totuşi este o schimbare simţitoare. Nemeşii au
dispărut şi au dispărut şi cnejii români. Locul primilor l-a luat maghiJarul pur şi
simplu, iar lo:ul cnejilor l-a luat valahul, iarăşi pur şi simplu. Diferenţa de valoare
s-a menţinut totuşi pină azi. Dovada ne-o face unul dintre neobosiţi susţinători ai
misionarismului politic maghiar. El răspunde numelui de Szăsz Zsombor şi se
o:::upă cu pasiune în special de problemele ardeleneşti.
Astfel nu este de mirare că în numărul pe Deeembrie 1943, al revistei „Nouvf'lle Revue de Hongrie" scrie, textual ,următoarele:
,,Ardealul avea după datele recensămintului maghiar din 1910, 5.257.000 locuitori, din care 2.829.000 erau români. La aceeaşi dată provincia avea 1.305.000 maghiari. Românii formau deci peste 53 şi jumătate la sută din totalul populaţiei, iar
maghiarii 25 şi jumătate la sută.
Cei dintîi, adică românii formau majoritatea absolută a locuitorilor, confirmă
Szasz Zsombor, - dar adaugă el:
O majoritate atît de mică nu justifică un transfer de suveranitate. Adkă nu
justifică trecerea Transilvaniei sub suveranitatea statului român. Cele 25 şi jumă
tate procente :maghiare justifică însă perfect trecerea Transilvaniei sub suveranitatea statului ungar.
Socoteala este deci simplă, un maghiar valorează aproximativ cit doi români
şi un sfert. Fiecare ungur valorează cit doi români şi un sfert, 25 şi jumătate de
procente de maghiari pot trage după ei, sub ocrotirea sfintei coroane 74 şi jumătate
procente de nemaghiari, dar aproape 54 procente de români nu pot trage după ei
sub ocrotirea coroanei de oţel a României, 45 procente neromâni.
Acum înţelegeţi - iubiţi ascultători, - apropierea între regele Ludovic din
veacul al 14-lea şi propagandistul Szăsz Zsombor din veacul al 20-lea. Sigur veacurile Iau pus între ei o anume distanţă căci dacă n-ar fi pus, ar însemna că
după, să-i zicem tariful lui Ludovic cel Mare, 12 procente maghiari ar fi o
cantitate suficientă ca să tragă cu ei 88 procente nemaghi:ari sub sacra ocrotire.
In fond şi principial, concepţia este aceeaşi, iar în faţa ei orice filozofic înrctează şi orice glas amuţeşte.
Arh. Min. Ap. N. M.I.A.Z. - l.M.C.

M. St. Mj., fond 5417, dos. 1006, fila 102-104; film 66/27-31;
1943. V. 18 seara -

34.

19

dimineaţa

„TRANSILVANISMUL MAGHIAR" SAU INVITAŢIA LA TREZIRE VENITA DIN
PARTEA PUBLICISTULUI GERMAN KARL KURT KLEIN.
coşmarul visării maghiare clocoteşte tot iadul dorinţelor cuprinse în dăn
chinuitoare ale neliniştilor. In el dospeşte tulburarea somnambulilor vrăjiţi
de paloarea mistică a Junei. Neastîmpărul maghiar îşi poartă neamul, :::u paşii.
tremuraţi, pe margini de prăpăstii în obsedanta şuşotire a tenebrelor vînzătoarc de
imperii drămuite din iluzii.

In

ţuirile
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Pe lunoate::: să nu-l trezeşti ni:::iodată - spun bătrînii -, chiar de l-ai vedea
:'o:·oţat pe hogeaguri :::u faţa-ntoarsă către Lună, :::ă:::i ar putea să moară, prăbu
şindu-se în gol. Cu toate a::estea, cîte un imprudent cum este, de pildă, publicistul
Ka~l Kurt Klein, nesocotind înţelep::iunea bătrînească nu pregetă să le strige ungurilor, trezirea, deşi îi vede cocoţaţi pe crenelurile înalte ale unui imperiu poleit
vraja hîtră a unei cinuite ele gălbează. In revista „Siiddeutsche Rundschau"
din luna tre:::ută a grupului etnic german din Ungaria, scriitorul Karl Kurt Klein
semnează un arti:::ol intitulat „Transilvanism maghiar". Autorul pare să le menajeze
pentru moment ungurilor, bolirea, dar tot~i nu se reţine să le spună următoarele:
„Ne mai amintim ce avînt nou luase lozinca transilvanismului, îndată după
realipirea Ardealului de Nord. Chemaţi şi nechemaţi întrebuinţau acest cuvînt, cu
o obsedantă repetiţie, în convorbiri, artkole, discursuri festive şi pînă ln flecăreala
saloanelor sau a precupeţelor din pieţele cu dovle:::i şi zarzavaturi. Dar s-a găsit
vreodată cineva să tălmăcească înţelesul mai profund al acestui cuvînt? Cine s-a
oferit oare ca să şi-l expli::e şi să înţeleagă semnificaţia pe care o poartă - ca pe
o taină greu de dezlegat - „transilvanismul"? Nimeni. Sau da:::ă vreţi, aproape
nimeni! Inţeleg prea bine psihoza şi însufleţirea dogorită de flăcările biruinţei
acelui moment, în care, o dorinţă frămîntată zi de zi, timp de 20 de ani, a prins
cheag, realizîndu-se. E o biruinţă, desigur. Dar această biruinţă e chi:luită; ea a
forţat realităţile, le-a premers şi le-a depăşit, iar asta nu e tocmai un bine.
Aceia dintre unguri, care au pătruns într-adevăr înţelesul ce-l cuprinde cuvîntul iacesta magi::: pentru unii, de „transilva.::iism", nu se poate să nu fie stăpîniţi
adeseori de un sentiment de dezolare şi de părăsire chiar. Căci dacă ei deţin adevărata cunoaştere a situaţiei, îşi dau perfect de bine seama că problema cardinală

•·u

a Transilvaniei este aceea a etnicului.
Ardealul e constituit din mai multe popoare printre care, în afară de maghiari şi se:::ui, trăieşte vigurosul popor român şi cel german. Cele două popoare
nu pot fi ignorate şi nici trecute cu vederea. Şi dacă, totuşi, s-ar putea întimpla
şi acest lu:::ru, atunci răul e iremediabil şi mai mult decît grav. Deci, e bine de
ştiut că atunci cînd zicem „transilvanism" nu însemnează numaidecît maghiarism
ci, în aceeaşi măsură, şi românism, ba, chiar şi germanisIIL
Noi, a:::eştia mai bătrîni, ne reamintim în:::ă de anul 1918. De ce ne-am amăgi
dar, cînd în amintirea noastră mai stăruie e:::ouri din trecutul nu tocmai îndepărtat
al îngenuncherii maghiare, săgetat de tăria taberei adverse? S-a schimbat ceva
ele atun:::i? Poate aparenţele să fie altfel, însă adevărul e acelaşi ca şi în trecut,
cînd multe referiri la realitate, erau luate tot atit de puţin în serios, ca în zilele
de acum.
N-ar strica deci - sfătuieşte de î:lcheiere publicistul german Karl Kurt Klein
- să se facă o revizuire mai serioasă a acestui transilvianism maghiar şi să se
pună mai multă decenţă în zburătăcirea cuvintelor".
Nu ştim, iubiţi ascultători, cum a fost primită de unguri această invitaţie la
trezire. In orice caz, ar trebui să le dea puţin de gîndit, înainte de trezirea ::ea
mare, cînd şocul îi va arunca iarăşi în gol.

Arh. Min. Ap. N. 64-66-74 M.I.A.Z. -

M. St. Mj. fond 5417, dos. 1008, fila 166-167-171; film 52/
1.M.C.
1943. XI. 9

'.15.

dimineaţa

-

seara

„ROMÂNII NE URASC ŞI DINCOLO $1 DINCOACE DE MORMINT"
DECLARAŢIILE DEPUTATULUI MAGHIAR BARTHA MIKLOS IN CAMERA
UNGARA lN VREMEA PRIGOANEI

MEMORANDIŞTILOR.

-

In:·ă iacum 50 de ani, s-a recunoscut în plin parlament maghiar ce mare deosebire de con'.'.epţii, dl' simţiri' şi de idealuri există între români şi unguri.
„So:::ietatea românească se separă de societatea ungurească.

27 --

Ar.~,1

r...Ivsci Poroli::.scnsis -

voi. XI
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Românii ne urăsc şi dincolo şi dincoa:e de morm.întl" - a declarat deputatul
maghiar Bartha Miklos, vorbind despre români in Camera ungară, în anul prigonirii memorandiştilor.
Intotdeauna am fost curioşi să ştim ce părere au ungurii despre noi, românii.
Nu odată ne-am pus întrebarea, mai ales noi, românii ardeleni: Cunos: oare ungurii sufletul românesc? N~ înţeleg sentimentele, îngrijorările, îndoielile sau speranţele noastre? Cunosc ei idealul românilor?
Fireşte că pentru românii ardeleni, n-p fost lucru indiferent ce scriau publiciştii unguri şi ce vorbeau parlamentarii maghiari despre preocupările societăţii
româneşti, despre aspiraţiile ce fac să vibreze deopotrivă inima ţăranului român
din Ardeal, ca şi a:::eea a cărturarului român.
In privinţa aceasta sunt carcateristice destăinuirile ce s-au făcut în Camera
ungară, acum 50 de ani, în toamna anului 1893, adică tot în aaul de prigonire a
memorandiştilor ardeleni.
Ne amintim încă, ce vîlvă mare ia stîrnit în cercurile maghiare declaraţiile
ce le-a fă:::ut împăratul - rege Francisc Iosif, cind cu prilejul manevrelor armatei
austro-ungare, în judeţul Arad, a mulţumit episcopilor români, Meţianu şi Pavel,
pentru salutul lor omagial.
Atunci, cam la prima jumătate a lunci Octombrie din 1893, s-a ridicat în
Camera ungară, deputatul Bartha Miklos, care :::omentînd declaraţiile monarhului,
a făcut unele mărturii de-a dreptul senzaţionale:
„Răspunsul regelui a spus deputatul Bartha - e un avertisment binevoitor în interesul conservării păcii între naţionalităţi. Dar, onorată Cameră, ascuţişul agitaţiilor româneşti calomniile lor, sun:t îndreptate nu în contra vreunei naţionalităţi, :::i în contra naţiunii maghiare. Dacă regele a înţeles a:::este agitaţiuni ~i
totuşi ia voit să accentueze pa:::ea între naţionalităţi, atunci răspunsul lui a degradat
naţiunea maghiară la rang de naţionalitate.
Nici una din problemele politice - a spus în continuare acelaşi deputat ungur
- nu este mai grea de înţeles şi mai dificil de manipulat, ca problema naţionali
tăţilor, fiindcă în această chestiune trebuie să ţinem seama şi de ataşamentul faţă
de limba maternă şi de credinţa pusă în viitor, de tradiţiile şi de puterea iubirii
de rasă.
Deci, astfel de factori au să fie puşi în cumpănă, care izbucnesc din lumea
sufletească a poporului. Dar, aici nu mai ajută cal:::ulul minţii; ea rămîne depăşită".

Iată, dar, un parlame:1tar maghiar, :::are în:::ă acum 50 de ani, a văzut limpede
fără prejudecăţi. El recunoştea că problema naţionalităţilor în Ungaria, şi mai
ales problema românească din Ardeal, nu poate fi judecată numai prin prisma
rece şi calculată a omului de stat, ci trebuie să tragă în cumpănă şi anumite sentimente, tradiţia şi limba poporului.
şi

După aceste prime co.:isideraţiuni deputatul maghiar a mai făcut unele aprl'cieri foarte juste privitoare Ia noi românii din Ardeal. Iată ce spunea el:
„tn cei 30 de ani din urmă,, înai.:itea ochilor noşt:-i a luat fiinţă şi s-a dezvoltat
o so:::ietate română, sub scutul guvernului ungar şi al legilor ungureşti, românii

creindu-şi viaţă separată biseri:::ească, şcolară, economică şi culturală. Oricărei
manifestări a a~tivităţii publi::e, românii i-au imprima:t caracterul rasei lor. Şi bal
românesc şi aso::iaţie culturală română şi maial român, şi istorie româneas:::ă. La
toate acestea, mai fac în:::ă so::oteală cu multă grijă, cîţi funcţionari români au fost

înradrciţi

î;i organismul maghiar şi ciţi ofiţeri români în armată. In această conde rasă îng:-ădită, românii nu iau a::t despre diferitele ramuri ale vieţii
publice maghiare, decit numai atunci cînd pot fi aduse direct în legătură cu rasa
lor, cu neamul lor.
Dar, despre dezvoltarea ştiinţei a artei, Literaturii maghiare, desp:-e suferinţele
acestei ţări, ei nu iau a:::t absolut delo:::, ci nutresc în sufletul lor cPa mai neînfrîntă ură faţă de tot ce e maghiar".
Vedeţi dar, iubiţi as:::ultători, asta nu le-a prea plăcut conlocuitorilor
noştri maghiari, că ne-am separat întotdeauna de ei. A-:;a cum am avut biseri:::a
cepţie
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noastră romAnească deosebită de cea ungurească, am avut şi idealul nostru romAnrsc absolut separat şi deosebit de cel al ungurllor.
„RomAnU ne urăsc şi dincolo şi dincoace de m.ormlnt, - spunea deputatul
Hartha Miklos. - Ei nu au nici un sentiment ciare să fie comun cu al nostru. Alta
" durerea lor, alta e bucuria şi alta e credinţa lor
viitorul aşteptat. Aşa e socletntea valahă tn părţile Ardealului. Deci dacă nu suntem cu ocltU ln patru, ajunge
numai un singur pas ptnă la desfacerea unităţii noastre politice. Scopul politic al
romAnilor nici nu este altul, dectt spargerea acestei unităţi. Credeţi că
nAzuinţele
romAnilor, le stă piedică coroana ungară? Atunci se duc la împăratul austriac. Le
stă în cale legislaţiunea maghiară? Şi atunci recurg la forul opiniei publice euro-

tn

tn

pene".
Iată dar, că din acest discurs ial deputatulUi maghiar, iese în evidenţă că şi tn
trecut reprezentanţii naţiunii maghiare şi-au dat perfect de bine seama, că noi,
mmAnii din Triansilvania. avem altă mentalitate, ialte idealuri decît cele ale societăţii maghiare şi de aceea ne separăm de ea.
ŞI dacă dragoste cu sila nu. se poate, de ce voiesc ungurii cu tot dinadinsul
•;{1 conveţuiască cu noi pe meleagurile ardeleneşti?! De ce ţin să rupă din trupul
RomAniei Mari, pămlntul sfînt al Ardealului, ca să ţină sub stăptnlrea lor nişte
1nruitori .. care îi urăsc şi dincolo şi dincoace de moarte"?
Odată ce alta e durerea noastră, alta bucuria şi credinţa românească tn viitor,
faţă de unguri, e firesc cia să fie aduşi sub acelaş tron şi în acelaşi hotar, totf
rnmânii ~are ii.5tc>aptă un alt viitor decît cel năstimit de> unguri. -

Arh. Min. Ao. N. 28, 30. - M.I.A.Z. -

M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fila 31-35, film 65122, 24, 26,
I.M.C.
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ADEVARATUL LOC AL TRANSILVANIEI, IN LUMINA TRECUTULUI ŞI
ALE ROMANISMULUI. (DUPA ION LUPAŞ,
TRANSILVANIA, SIBIU, IUNIE 1941.)

RF..ALITAŢILOR SUFLETEŞTI

Ce s-ar fi intimplat dacă sub stăpînirea habsburgică ar fi lipsit separatismul
dintre Transilvania şi Ungaria? se îllitreabă o tendenţioasă istoriografie modernă, deşi recunoaşte că întrebarea este cu desăvîrşirf' antiistorică. Fără a da
un răspuns direct acestei întrebări, afirmă cA din punct de vedere unguresc a fost
regretabilă coexistenţa celor două idei de stat Ungaria şi Triansilvania - , coexistenţă care n-a putut să producă decît rezultatul cunoscut.
Sub Habsburg! Transilvania nu a putut fi nici germanizată nici maghiarizată.
Tendinţa de maghiarizare a Transilvaniei s-a dovedit o himeră, chiar şi în jumă
tatf'a a doua a veacului al XIX-iea, după :?e fiinţa ei de stat fusese înmormîntată,
pe:::etluindu-i-se mormîntul cu lespedea grea a dualismului austro-ungar. Nici după
întemniţările pricinuite de procesul Memorandului nu-şi. pierdură românii din
miazănraptC' si din apus, curajul. Dimpotrivă s-au oţelit în hotărirea de-a continua
lupta politic-ă - fără şovăire. Cînd prăznuiau maghiarii un moment culminant
din istoria !nr modernă., Mileniul - despre care „Deutsches Volksblatt" din Viena
scria că ar fi fost, ln fond, sărbătoarea paraziţilor internaţionali, a jidanilor, care
mai n!Ps în Ungaria „au dat el~ un păşunat gras", - mitropolitul clin Sibiu, Miron
Horn.an, printr-o memorabilă pastorală din aprilie 1896. vestind că românii Transilvaniei nu nu motive de a se însufl<'ti de festi.vităţilP mi:C'nare ale ungurilor, nu
!lrt'l'eta <:;"1 hrlem~C' milioanele de credin:ioşi de-a Sf' aduna la rugăciune în sfintele
lor bisPri:-i, dar numai spre a mulţumi lui D-zeu că, în ciuda tuturor suferinţelor
din mileniul trecut, i-a învrednicit să-şi vadă păstrat tezaurul cel mai preţios:
:-r•·clinţa şi naţionalitatea româneas:::ă, ::-erindu-i tărie de sus, spre a le putea salva
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pe a.::estea şi in viitor. Iar ziarul „Dreptatea" din Timişoara făcea categorica măr
turisire că, de-ar fi să mai dăinuiască încă un mileniu tendinţele şoviniste maghiare faţă de români, un mileniu vor dăinui şi sforţările acestora pentru a se
emancipa. Şi termina cu un ton plin de încredere: „Noi avem speranţe, avem
viitor!".
Dacă n-a putut fi stăvilită încrederea românismului în viitor ori::ît de impetuos era curentul maghiarizării, e to::mai fiindcă ţara Transilvaniei nu s-a lăsat
ni::iodată înduplecată să se abată în cursul vea.::ului ·al XIX-lea, din ritmul istoric
al românismului, pornit pe calea eman:ipării de sub stăpinirea străină păgu
bitoare.
De la descălecarea culturală a lui Gheorghe Lazăr, şi a urmaşilor săi în
capitala României, pînă la izbucnirea războiului mondial, contactul neîntrerupt
între luptătorii pentru realizarea progresului românes:, de amîndouă laturile Carpaţilor, a creat un front sufletesc, înjghebat din toţi românii conştienţi de datoria
lor faţă de viitorul neamului din :are fă::eau parte. Nu s-a produs nici un i>veniment mai de seamă in vreo parte a românismului, fără să-şi fi avut imediat
repercusiunile fireşti în toate celelalte regiuni locuite de fiii acestui popor.
De la 1848 şi îndeosebi din zilele lui Cuza-Vodă şi ale lui Carol I, orientarea po:iti::ă o românilor de la miazănoapte şi de la apus se îndreaptă, spre Viena
sau spre Budapesta, căutînd la anumite răstimpuri să le atenueze neliniştea prin
oarecari declaraţiuni de cir::umstanţă. In fond, însă, speranţele tuturor erau înlănţuite de progresele pe care le reali:ziară după 1859, cele două Prin:ipate Unite
sub numele de România, proclamată de ziarul „Concordia" din Budapesta ::a un
„pămînt al făgăduinţei" pentru toţi fiii popo:-ului :-omân.
Cu cit vor reuşi cer:etările istorice să descifreze mai multe din numeroasele
tai:ie ale tre::utului transilvan, :::u atît va ieşi mai depiin la iveală adevărul di
marginea nord-vestică, a spaţiului etni:: românes:: a rămas în straturile adîn.::i ale
populaţiunei sale autohtone totdeauna intim contopită în a.::eeaşi stru::tură sufletească, în aceeaşi .::redinţă, în a.::eeaşi limbă, în acelaşi fel de vieţuire, în aceleaşi
tradiţii, în acelaşi desti:i istoric cu ţările române din sudul şi din răsăritul Carpaţilor. Fără prezenţa neîntreruptă a Transilvaniei în istoria românilor, aceasta
nu ar putea fi înţeleasă ni::iodată deplin, in nici una din ve::hile ei porniri spre
progres.
Unitatea naţională a tuturor românilor fusese înfăptuită, sub raport sufletesc,
cu mult înainte de 1 Decembrie 1918. Adunarea Naţională de la Alba-Iulia nu a
f<icut de.::ît să consemneze într-un nou pro::es verbal politi.:: ve.::hea realitate istori.::ă, văzută clar de către toţi cei ce aveau o::hi să vadă şi minte să-nţeleagă.
Tra:isilvania este şi rămîne in ori::e împrejurare, parte integrantă - indivizibilă şi inseparabilă a sufletului şi a spiritului etnic românes::. Dacă opera ~e
organizare, de .::ultură, de ştiinţă, de progres în orice domeniu al vieţii româneşti,
nu a fost ::u putinţă ni::i în tre::ut, ::u atît mai puţin este imaginabilă în prezent
sau în viitor, fără contribuţia permanentă, fără iniţiativa, adeseori nepreţuită, a
clementelor transilvane. Cu drept cuvînt, a fost numită Transilvania, „ţara-stup".
Din stupul a::esta inepuizabil au roit şi vor roi fără încetare elemente ::hemate şi
capabile să înlesneas::ă pri:1 mun::ia şi pri:! sacrifi::iul lor, progresul românismului
integral.
Unitatea naţională a ~ornânilor a fost sortită în timpul din urmă să treacă
prin multiple în::er.::ări. Un lucru rămîne totuşi sigur: românii de pretutindeni se
vor regăsi de-a pururi în a::eeaşi albie geografi.::ă, în acelaşi ritm istoric şi în
a::reaşi sinteză a nestrămutatelor orinduiri divine, care vor avea fără îndoialii
- mai multă valoare şi mai mare trăinicie decît vremelni::e hotărîri omeneşti.
Arh. Min. Ap. N. M.I.A.Z. - I.M.C.

M. St. Mj., fond 5417, dos. 1008, fila lti2-165, film 52/56--62
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TJIE ROUMANIAN PROPAGANDA BY RADIO ON THE FRONT OF THE
STRUGGLE AGAINST THE DIKTAT OF WIENA (1941-1944)
(Sum mary)
In order to counte;a:t effi:ie.-itly the anti-roumania.-i propag.unda, led with
in::reassbg intensity by the horthyst massmedia, after the Diktat or Wienia, the
roumanian general staff, complying with superior orders, decided to set up several
broadcasting stations. Their programme had to deal exclusively with the condition of the roumanians in the territory o::::upied by the horthysts. The first station
to be put into commissio.-i was Radio Ardeal (Januiary ist 1941), latte; oa he was
Hadio Romania Miare. It broadcasted in roumanian.
In early august 1941 two new stations started broad:asting: Radio se::uimP (in
hungariaa) and Radio Gross Rumănien (in german).
uerman).
Each of the three stations issued daily two broad:astings of 15-20 minutcs
ea::h, up to 23 August 1944.
Out of the number of something like 600 b;-oadcastings by Radio Ardeal and
Radio Romania Mare, the autho;- deals in extenso with 35. These brodcastini:is
dcalt with the following problems:
1. the condltion of the roumanians .and of the roumainain institutions in the
northern Transylvania after the Diktat (Do::uments nr. 1-B).
2. The conditions of the hungarians and the szeklers in this territory. Tlwir
opposition against the politi::s of the horthyst government expressed in the mouvPment for autonomy (documents nr. 9-12).
3. The struggle against the exaggerations of the hungarian propa.~aad•a ancl
historiography concerning the „historical role" of the hungarian people in Central
and East Europe emphasizi:lg the clear minded, level headed pnsition of some reprPsentatives of the hungariian public opinion (documents nr. 12-20).
4. To show that the foreign poli::y of the horthyst government arrived into a
dead and because of the military catastrophy on the front a.-id of the new international ratio of the for::es (do:uments nr. 21-22).
5. The struggle agai.-ist the lies of the horthyst propagianda about the so calle>cl
regress in the economi::, social and cultural life of Transylvania, after the union
with Roumania, 1 December 1918 (docurnents nr. 23-28).
6. The eth:lical specific features of Transylvania before and after the Diktat
of Wie;rn. The irnprescriptible right of Romania on the whole territory of Transylvania and the unwawering conficlence in the vi:::tory uf the rournanian cause
(documents nr. 29-36).
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