ACŢIUNI

TERORISTE, DE DIVERSIUNE ŞI SPIONAJ HORTHYSTE
LA FRONTIERA DE VEST A ROMANIEI (1939-1940)*

În Arhivele Ministerului Apărării Naţionale - fond. Armata I şi
II informaţii - se păstrează cîteva dosare cu piese relative la activitatea desfăşurată de organizaţiile iredentiste horthyste pe teritoriul
României în anii 1939-1940, adică în anii cînd tensiunea politică între cele două state vecine, România şi Ungaria, atinsese apogeul, datorită atitudinii permanent provocatoare a regimului horthyst.
Prima organizaţie teroristă horthystă pe teritoriul României a fost
descoperită la 14 octombrie 1939. Organizaţia număra 172 de membri
activi, răspîndiţi în principalele localităţi din apropierea frontierei: Oradea, Carei, Satu Mare, Zalău, Cehu-Silvaniei, Baia Mare, Cluj, Sighet,
Salonta etc. Majoritatea celor implicaţi în acţiunile teroriste şi de spionaj desfăşurate în Transilvania erau cetăţeni români, îndeosebi intelectuali (preoţi, profesori) şi liber profesionişti, recrutaţi de serviciile de
spionaj horthyste din Budapesta, Debreţin, Scghcdin, Nyircgyhâza. De
exemplu, în Sălaj s-a stabilit că erau nuclee uctive de spionaj în Zalău 1 ,
Şimleu Silvaniei, Cehu-Silvaniei şi Carei, care aveau scopul să obţină
informaţii pentru a uşura probabila înaintare a armatei horthyste .. De
altfel, aici s-au şi descoperit depozite de material exploziv în cîteva farmacii şi unităţi spitaliceşti2. ln Şimleu Silvaniei au fost identificaţi ca
membri ai organizaţiei de spionaj horthyste Schlănstein Antal - tăbăcar
şi S?Jakrucs Iosif şofer 3 , iar în Cehu-Sillvaniei, J.a 25 octombrie 1939, 1a
zugravul Hunyadi F·rancisc, a fost găsit 1 kg de 'ecriasită, .pe care o primi.se de 'la Racz Adtalberit diln Zailău, .prin 'intermediuil. lui Zubor Janos.
Guvernul român a stabilit cu guvernul horthyst o înţelegere cu scopul de a evita repetarea unor asemenea incidente, care, inevitabil, duceau la înăsprirea relaţiilor româno-maghiare.
Statul român, dind dovadă de o înaltă clemenţă, şi-a îndeplinit în
totalitate obligaţiunile asumate în cadrul înţelegerii amintite, renunţînd
la trimiterea în judecată a unui număr apreciabil dintre cei implicaţi în
acţiunea din octombrie 1939 şi penniţînd trecerea în Ungaria a nu mai
puţin de 52 de persoane 4 prin punctele de frontieră Parhita (36 de persoane - 21 decembrie 1939) şi Borş (16 persoane - 17 martie 1940). Cu
toată această atitudine de înţelegere din partea României, statul maghiar
Secţia

• Prezentul material a fost prezentat în cadrul simpozionului pe teme de istorie organizat de Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea (noiembrie 1984).
t Arh. Ist. Centr.; fond Preşed. Cons. Min., dos. 2q1'1940, fi,Ja 104-107, in
Tr. Bunescu, Lupta poporului român împotriva Dictatului de la Viena, Bucureşti,
1971, p. 25.
2 Arh. Min. Ap. N. -- M. St. M., fond. Armata I, dos. 622, fila 348-351.
3 Idem, filele ::>~i3- ~5~.
4 Arh. Min. Ap. N. M. St. M„ fond 5417, dos. 922, fila l; film 63/1, M.I.A.Z.
- I.M.C.
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nu şi-a respectat angajamentele asumate, perseverînd în acţiuni de agitaţie iredentistă, provocatoare şi chiar sporindu-le numărul şi raza de
acţiune. Scopul acestor acţiuni provocatoare era crearea unor cazuri pe
care presa şi propaganda horthystă să le exploateze tendenţios, acuzînd
statul român
insuportabilă,

că asupreşte naţionalitatea maghiară, creîndu-i o situaţie
care, inevitabil, obligă Ungaria la acţiune de răspuns.

In anul 1940 au mai fost descoperite: 5
1). Organizaţia teroristă din Bocicoiul Mare (Maramureş), formată din
11 persoane (ianuarie 1940);
2). Organizaţia teroristă din comuna Oraşul Nou (Satu Mare), în care
erau implicate 9 persoane (7 ianuarie 1940);
3). Organizaţia teroristă din Valea lui Mihai (Sălaj, actualmente Bihor),
în care erau implicate 10 persoane (februarie 1940);
4). Organizaţia teroristă Andrid (Satu Mare), formată din 16 persoane
(15 rnnie Hl40);
5). Organizaţia teroristă Oradea, cu r·amificaţii la Huedin, Sibiu, Bistriţa, Tîrgu Secuiesc, Deva, Cluj, formată din 12 persoane de cetăţenie română şi 7 de cetăţenie maghiară, descoperită la 14 august 1940.
Din primele cercetări, iniţiate de organele de anchetă româneşti, rezultă, şi
conrluzia era perfect întemeiată, că în toate ·aceste nuclee teroriste activau ofiţeri şi grade inferioare din ar~ta regulată horthystă, care aveau, în acelaşi timp,
~i funcţia de instructori ai organizaţiei „Rongyos Gârda". 1n cele ce urmează ne
vom ocup·a în mod special de nucleul terorist de la Oradea, descoperit la 14 august 19406•
Elementele acestui nucleu erau formate din ofiţeri ai SPrviciului horthyst de
spionaj, tr1mişi. în ţară cu paşapoarte valabile, dar pe nume false, avînd misiunea
să: 1) • ..st. recruteze elemente din populaţia maghiară, ostile regimului românesc şi
dispuse să acţioneze pentru submin·area lui; 2). să creeze puncte de depozitare a
materialelor de sabotaj (explozivi, arme, manifeste). Misiunea acestora era de a
produce acte teroriste ca: distrugeri de căi de comunicaţii, păduri şi sate româneşti, otrăviri de fîntîni, pentru a crea o stare de panică şi, în ·acelaşi timp, pentru
a împiedica evacuarea armatei române, autorităţilor şi populaţiei civile în eventualitatea cedării regiunilor revendicate de Ungaria; incendierea satelor cu populaţie germană, concomitent cu răspîndirea prin colportare sau prin manifeste aduse
din Ungar: a a zvonului că autorităţile româneşti au provocat respectivele ·acţiuni
teronste. ln eventualitatea eşuării tratativelor româno-ungare privitoare la noua
frontieră Yesli<·~1 revendicată. de Ungaria, organele horthyste de spionaj şi organizaţiile teroriste antiromâneşti create pe teritoriul Ungariei (Rongyos Gârda, Tiizharoosok, Magyar Csapart:ok), prin agenţii infiltraţi în România şi prin agenţii recrutaţi din interiorul ţării, planificaseră declanşarea unor acţiuni teroriste de anvergură, cu scopul de a se crea o stare de panică şi de dezordine fn rfndurile
populaţiei şi autorităţilor, determinînd astfel intervenţia armată a Ungariei.
Modul de

a acţiunilor teroriste pe teritoriul României,
organizate de Rongyos Garda

pregătire

organizaţiei ,,I~ongyos Garda", întrebuinţaţi în acţiunile teroriste din
(19:m şi 1939) şi trimişi apoi in Finlanda ca voluntari, după întoarcerea în l:ngaria (iunie 1940) au fost lăsaţi un timp la vatră, pentru refacere, şi apoi
.au fost cb.Pnl'aţi, prin înştiinţări individuale, la Budapesta, în stracfa Kinczi, nr. 2!J
(sediul secţiei teroriste pentru România) şi organizaţi în grupe de cite 5 persoanl',
sub comanda locotenentului activ Kovacs Tivadc\ir şi sub supravegherea serviciului
<le spionaj horthyst, care-şi avea sediul în cazarma Haclik. Aceste grupe au urmat
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Idem, fila 2; film 63/3 M.I.A.Z. - I.M.C.
Idem, filele 4-16; film 63/7 - 71 M.I.A.Z. -
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un curs teoretic despre minuirea materialului exploziv la cazarma de pionieri din
eairtierUl Budaf6k şi un curs Piiactic sub conducerea ingimerului şef al Fabricii de
rhibrituri din respectivul cartier. După terminarea instructajului li s-au inmînat
paşapoarte valabile pentru
România şi bani necesari penţru drum, alături de
instrucţiuni exacte, pe hartă, asupra zonei lile operaţii şi oamenilor de legătură din
minoritatea maghiară, care ·aveau sarcina să transmită data declanşării acţiunii
!:oi regiunea in care se vor efectua distrugerile.
Cum se organizau în

ţară

nucleele teroriste

ln 1940, moduJ. de organizare şi funcţionare a acestor nuclee - caz tipi.c
nucleul de la Orade'a - suferă modificări de substanţă. Astfel, dacă in 1939, in organizaţiile teroriste din Ardeal, acţiunea era trecută din punct de vedere organizatoric asupra elementelor maghiare iredentiste din ţară, chemate sub diferite
pretexte in Ungaria şi instruite despre modul de recrutare ·a membrilor din rîndurile conaţionalilor cu convingeri asemănătoare lor şi despre tehnica de minuire a
~·xplozivilor, in 1940, după „căderile" din octombrie 1939, organizarea acţiunilor a
trecut asupra elementelor din exterior, fie din motivul că elementele din interior
nu se dovediseră suficient de pregătite moral pentru a face faţă acţiunii, fie din
motivul că legăturile principalelor elemente de încredere au fost distruse de organ~1e româneşti de informaţii in toamna anului 1939 şi iarna anului 1940.
Aceste elemente din exterior au intrat in ţară cu paşapoarte valabile, dar cu
nume false, inregistrindu-se cu profesiuni variate ca: doctori, ingineri, juriscon~ulti, ar:1itecti, comercianţi de coloniale, negustori de lemne, aflaţi in ţară cu interese de afaceri pe timpUl legal de 30 de zile. ln cele 30 de zile, aceşti agenţi in<~au acţiunea de organ1nre a nucleelor, folosind elementele locale, însărcinate
la inceput <u mi~iuni minore de indicatori, curieri şi depozitari intermedioari ai
materialului explo7iv.
Compunerea organizaţiei de la Oradea
I. Membrii avind cetăţenia maghiară:

1. Dr. Kuba Augustin, pe numele adevărat Szailkai Laszlo, maiou de stat major, ro:wncu•n ul c;rgar:iza~iei, dispărut in 1..'ngaria;
2. Walter Henrich, bănuit a fi căpitanuJ. Szepukty, inst·ructor în organizaţia
„Rongyos Gârda";
3. Takayer Ede, nume conspirativ, ·avea misiunea de a organiza nucleul din
Cluj,
4. Komarovy Adam, nume ccmspiTativ, fost voluntar sub numele de Tolvâry
Sandor, in Finlanda, avea misiunea de a organiza nucleul din Timişoara;
:::.. Tamas Istvan, nume conspirativ, avea misiunea de a organiza nucleul din
lim.!J:n;
6. Timâr Mihaly, avea misiunea de a organiza nucleul din Braşov;
7. Hidvegy (?), stegar în „Rongyos Garda", destinat pentru zona Oradea;
8. Asztalos Sandor, numele conspirativ necunoscut, avea misiunea de a forma
nuclee in Secuime.

Toate aceste elemente au prim1t instrucţiuni să iintre in România, individual
diferenţă de cel puţin o zi, prin punctul de frontieră Biharkeresztes,
unde
vameşii şi poliţia erau preveniţi asupra lor şi aveau misiunea să le faciliteze trec-erea
.
Materialul exploziv se introducea în ţară cu trenul. La Biharkeresztes se
in~roduceu sub canapeaua unui compartiment de clasa a III-a un pachet conţi
nind, de regulă, 3 calupuri de dinamită de cite un kilogram, un revolver Brown.ing cu 50 cartuşe, materialUl pirotehnic necesar şi cirligele pentru fixare. Compartim~nttil in cau:ti'• era însemnat· l·U un cerc tăiat de o cruce. La Episcopia !1ihor,
J.,:enţii din ţară recuperau respectivele mateTiale şi le depozitau la diferiţi intermedi<'l'i din 01 odea. Se reuşise pînă la descoperirea organizaţiei trimiterea a două
usemenea t:·an~porturi.
şi
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II. Membrii din

ţară

lin ţară, agenţii horthyşti au reuşit să recruteze şi să-i determine .să activeze
pentru interesele lor pe următorii cetăţeni români:
.1. Aranyossy Ekateriria, în vîrstă de 21 de ani, recrutată de dr. Kuba, alias Szalkay Laszlo. prin intermediUl fotografei Gizela Aschner din Oradea. A fost„ princi~
pala şi cca mai utilă agentă horthystă din interior, placa turnantă a informaţiilor
înspre şi dinspre Ungaria;
2. 3. Karol Aschner şi soţia lui, Gizela, fotografi din Oradea, au fost cei care i-au
pus în contact pe agenţii din interior cu cei din exterior, casa lor servind ca punct
de întî:lnire între dr. Kuba A. şi cei doi agenţi principali din interior. Haillasz Wilhelm şi Aranyossy Kato, precum şi cu celă~alt agent din Ungaria, Takayer Ede;
4."Moldovany Ferencz, vUlcanizator din Oradea, depozitar al unor încărcături de
material exploziv;
·
·
5. ·6. Costa Gheorghe, frizer în Oradea şi soţia lui, Elisabeta - dispărută în Ungaria - , depozitari de material exploziv;
.
7. 8. Părinţii lui Aranyossy Ekaterina, Rebecka şi Gyorgy - recrutaţi de fiica lor;
9. Kiraly. Koloman, şofer din Oradea, care a înlesnit deplasările terorişthlor;
10. Dr. HaHăsz Wilhelm, proprietar în Deva, fost magistrat militar î'Iltr-i> unitate
de. honvezi, înainte de Unire. A fost agentul care a stat tot timpi.II în contact, îrit1.inte şi după intrarea în ţară, cu dr. Kuba, fiind considerat „creierul" nucleului din
Trebuie să amintim, ,aici, că un mare ajutor în activităţile de acoperire a ac·persoanelor implicate ·în ele, precum şi de înlesnire a obţinerii vizelor
necesare în ţară, l-au dat Episcopia romano-catolică de Oradea - Satu Mare şi a1te
instituţii ale comunităţii maghiare din Oradea.
ţiunilor şi

Evenimentele din august 1940 au întrerupt cursul normal al anchetei şi al stabilirii pedepselor exemplare ce se cuveneau pentru asemenea
fapte. Dacă judecata penală n-a mai avut loc, cea istorică nu trebuie să
întîrzie.
CORNEL GRAD

TERRORISTIC, SABOTAGE AND ESPIONAGE ACTS COMMITED BY
THE HORTHYSTS ON THE WESTERN• FRONTIER OF RO MANIA
(1939-1940)
(Summary)
The paper deals with the terroristic, sabotage anrl espionage acts commited
by horthysts during the years 1939-1940 when the re:ations between Romariia and
Hungary worsened constantly (reaching a climax ii!' the Diktat of Wien), because
of .the provocative attitude of the horthyst Hungary.
The first horthyst-terr.oristic organisation on the . Romanian territory was
discovered in October 14th 1939; it consisted of 172 members, all romanian nationals of hungarian origin.
During the year 1940 another five terroristic organisations were discovered:
Bociocoiul Mare (Maramureş county), Oraşul Nou (Satu Mare county), Valea. ·lui
Mihai (Bihor county), Andrid (Satu Mare county) and Oradea (Bihpr County),
The terraristic centre of Oradea„ discovered in October 14th 1940 was organised by agents of the horthyst espionage services infiltrated in this county hel.ped by :romanian n.ationals of hungarian and jewish origin, who acted as informers, couriers und temporary keepers for explosives.
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