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RECENZII

-

BOOlK JRE�viE.WS

PETRE ŢURLEA, IP Şl TRĂZNEA A TROCIT.4"ŢI MA GHIARE
·-

ŞI A CŢIUNE DIPLCh\1ATICĂ, Editura E:1c iclopedică, 5 94 p.,
Bucureşti, 1 996

Această carte a d-lui Petre Ţurlea, apărută în pn�st q�ioasa Ed itură "Enciclopedică",
"Ip şi Trăznea - atro cităţi maghiar•! şi acţiune diplomatică " , ne intoarce gândurile la panora

ma celor patru ani de stăp ân ire

a

L ngariei peste unele teritorii române�rli şi la câteva din con

secinţele ulterioare ale acelei sWpilniri.

Mai precis, această carte ne dezvăluie un epis Jd din nenumlî:ratele întâmplări puse

la cale de aparatu l opresor al statului maghiar în ce i 4 " n i ce

au

unnat di ctatul ui de la Vi e na .

Prin aparatul opresor înţeleg an11a1a, j andarmeri a, p o l iţi .1, ca � i intreaga. bi rocraţi e a regatului

maghiar. Un aparat care a acţionat la c omandă şi a stârnit p mi că şi groază, servind pol i t ic a

maghiară, despre care trebuie să şti m că nu era o po l it i c�� d;: fm1 ezie, dinamica acţiunilor sale

fiind alimentată de un program o fi cial, care era al statului ungar. Acc:1sta. politi c ă ac ţi ona în

primul rând faţă de români.

Î ntr- ad evăr, asasinarea românilor a inceput i·nc;1 din prima zi

ungare în Transilvania.

Cartea lui P etre Ţurlea tratează despre dou:l

a

intrării armatei rega le

i mprej urări tragice, când unguri i,

copleşiţi de fanatica lor obsesie şi p atim ă pentru reir.stal area pr e s up usu l ui lor "drept isto ri c

milenar" de a subjuga alte neamuri ş i de a i mpune ordi n1�a �:isi\ "sanştefanistâ" - s-au purtat
asemenea ·unor ne le gi uiţi . Pentru acest motiv, con şt i i n[ a comună a celor 4 ani de ocupaţie ,
nici nu a făcut vreo deosebire dintre ci şi nişte criminal! de r�nd.

Când c ugetul nostru caută sâ descopere cau.�dc c.rirr:clor

comi se de maghiari rămase

neşterse în memoria activă a întregului popor - remem•Jrare l la care obl igă cartea lui Petre

Ţurle a devine un act de conşti inţă, care cere rlisp un su ri c lare şi cate gorice.

Cei care am trăit în Tram:ilvania de Nord ar ii apocal iptki a i prigoanelor maghiare

şi ai obsesiilor imperial e ale Ungari e i , şti m că în faţa răul u i e <LI"t s-a în făţişat cu întreaga vio

lenţă a teroarei şi crime i, românii ş i -au putut păstra pr·JIHi a lor fiinlă nwi onală numai datorită

c:ln::ia a impuls i onat nu n umai :>pre judc,:ata clară dar mai ales
cu garanţia j usteţii acelei acţiuni .
Solidaritatea şi unitatea românilor s-a dovedJ t a ft d•! mare importanţă şi mai târziu,
când maghiar ii - în urma unei ni�<;coc i ri verbale - au [ncm:at să transfe:rc rlis punderi l e pentru
crimele de ei săvârşite pc seama aş a-zis u l u i "horthy sm". un fd de alcătui re alta decât aceea a

une i pute rni ce rezistenţe, torţa

spre acţ iun e spre o făptui re cok·:tivă so l idară investită

unguril or, deşi aceştia au continuat, totuşi, să manevrele :ic�:eaşi maşmărie antiromânească,

într-un nou context argumentatii•, bazat pe diverse "intt: 5.riiri",. în Europa, în NATO . . . .

O carte ca aceasta, pe care o semnează Petre 'furk:a, ne mai obl igă să nu uităm vicle

nia şi răutatea, manevrate fără mlsură împotriva noast ră, c are s-au răsfriint asupra vieţii noas

tre şi au extirpat 200.000 de rom:îni , tot atâţia evrei, da.r �:i !:ârbi, ruteni, J:igani, şi au de z lănţuit
spaimă, teroare, moarte. Memoria istoriei îi leagă pt: m :�.ghi2ri de faptele lor sângeroase, pe
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care le-au s!ivârşit împotriva 1mor victime lipsite

el � orit:·� ap�iran.

Ceea ce a alterat concepţia de viaţ!i a tra�;hiari lor şi i-a determinat să irosească atât
de jalnic moralitatea naţiunii lor - este convingerea

d în spaţiul fostei "Ungarii istorice",

lumea sli află l a discreţia ab�:olută a stăpânirii mrghiare. Datorită acestei convingeri orgo

t·;1t mai multe neamuri, prin

lioase şi înfumurate, ungurii se consideră îndrituiţ1 �l•i absoarbă

distrugerea identităţii lor etnit;e.

Pe baza unei documentaţii exhaustive, Pe1n! Ţurlca reuşeşte să dea coerenţa şi forţa
evoclirii unor întâmpl liri de co şmar din perioada tlic tatul J i

de la Vi�na, când au fost masacraţi

români, fiindc!l. erau români ; ·�vrei pentru eli erau (·v rei, când au tost distruse cămine, când a
fost nimicit respectul faţă de tiinţa umană, libertate a,. şi tot atunci maghiari i au încercat s!i ne

distrugă l imba, viaţa spiritual;i, cultura şi avutul .
La acest sabat infernal, organizat sub

simb :�lui � Jăntului n:ge Ştefan, devenit azi sim

bolul oficial al Ungariei, au participat, pe lângă ar arah .l de stat, pe lâng!l. profesioniştii ofi

ciali ai teroarei ş i distrugeri i , şi voluntarii civili, prove nind din toale structurile societăţii - de
la ţărani şi muncitori pân!i la .;onţi şi baroni.

nwdităm şi asupra formelor actuale ale
antiromâneşti. Poate astfel s·� va rc:dc ştepta sentimentul solidarităţii,
conştiinţa celor ce se petrec sub patronajul ambiţiill)r m�.gh i are şi a obsesiei lor, de a fi măcar
"primii între cei egali", în ace :e împrejurări când ungmii nu so c o t necesar să-şi judece ei sin
Cartea lui Petre Ţurlea ne mai îndeamnă '>a

agresiunilor hungariste

guri comportarea faţă "de români ş i acele motive c m: au determinat, de-a lungul unei lungi
istori i, săvârşirea unui şir de agresiuni, pentru

socoteală. . .

.:: a:'''�

riispund moral

D e c e oare n u a apărut măcar o vagă tcntr.t ivă
Când în ultimii ani, Ungaria a cerut de douA ori iertare
şi de la ţigani - pentru crimck faţă de aceştia.
Apoi când sârbii

şi vor trebui să dea

:l. e reconc iliere din partea ungurilor?

de Lt slovaci, de trei ori de la evrei, ca

au j udecat crimele un!�rilor d in 1 94 1 , ..:ând armata ungară a ocu
pe <LUtorii masacrului de la Novisad, în

pat Bacica, guvernul de la B udapesta i-a extră.dat

frunte cu generalul Ferencz Szombathelyi, fost şt:f .:ti mare] ui stat major, care a şi fost execu
tat prin spânzurare, la 4 noi embrie 1 946.
Din documentele pu',licate de Petre Ţu.rlea afH\m, în sc himb, că ofiţerii maghiari,
care, in frunte cu colonelul Lehotzky, au organi la : m� acrcle

de

la lp şi Trăznea, ca şi alţi

şi ei, nu au fost c:<tt âd aţi spre a fi judecaţi în România.
Mai trebuie notat d1 regimul comuni:;;J; din România nu a acordat nici o atenţie

ofiţeri ori civili ungw·i, asasini

crimelor comise de unguri Impotriva românilor. Ca şi aşa-zisa democraţie de după 1 989, in
cele trei variante guvemam�n-:ale .
Astfel, Ungaria continuă nestingherită agi�:aţia •: i :
- pentru revizuirea Tratatelor de l a Trianon şi

P ari s;

- pentru aplicarea principiului autonomiei . urmfu"ind măeCI.T crearea unor formaţiuni
statale maghiare în cadrul altc r state naţionale;
- pentru divizarea şi ·:mpărţirea Românid ·:ntre

tmgw·i, ucrainieni şi bulgari .

Aceleaşi obiective de ieri, acelaşi ţe l : tec:� � � g:u·ea teritoriilor pierdute. Dar şi
ameninţliri. Iată ce spune fo stul ministru de externe al Ungc1riei,
ne că " România are o Bosnie proprie a ei, situată în

Geza Jezensky, avertizându
ct:nt�ul Transilvaniei . " Şi tot el afirmă că

"nu naţionalismul maghiar tmbuie condamnat, d i nsufii:: knta democraţie din ţlirile vecine
Ungariei."

Iar preşedintele Ungariei, Arpad Gonc:z a lansct următoarea formulare: "În ceea ce
priveşte Transilvania, existii

o singurA altemativoi: naţiune<t maghiară ţine în modul cel mai
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categoric la dreptul ei de proprietate asupra intregi i Tra milvan i i . . Naţiunea ungară este gata

ca in orice clip!i să ia anna in rnllnli pentru a-ş i exerci1a acest drept, sacrificându-şi chiar viaţa
în lupt!i" . Etc, etc.
S-ar mai putea cita, fără număr, asemenea texte despre i n tenţ i i l e maghiarilor, faţ! de
care oficialitatea ţării noastre ră�punde cu felicitări la c o m emor an:a acelei revoluţii maghiare
care şi-a propus, intre altele, sa p ună in practică urmii1oarea indicaţie a lui Kossuth: "să ne
grăbim, s!i ne grăbim ca să-i m�1ghiarizăm pe rom in i , pe croaţi, pc saşi - căci altfel ne

prăpădim."

Cât de actual este cuprinsul scrisorii lui Kogălniceanu d"ltre Bariţiu, din 1 ianuarie
1 888: "Cu toţii simţim, in inima fiecăruia din noi f:,:is t!i. durerea de a vedea politica greşită
şi funestă ce se urmăreşte în contra românilor de dHre c oncl�tNenii noştri magh iari, politic!\
mai înainte de toate funestă însu.::i statului maghi ar ( . . . ) Ac•!i c are voiesc a stinge naţionali
tatea românA in Ardeal şi Banat !:unt mai mult duşmanii prezentului şi viitorului Ungariei,
decât ai însuşi românilor.''
Astăzi, Ungaria poate să dicteze României dorinţei•! proprii !
Dar şi Ucraina poate, după cum se pare, să dicteze României dorinţele sale proprii,
demonstrând cât de nefondată este voioşia zburdalnic 1 a actual ului ministru de externe al
României în privinţa problemei u•:rainiene, arătând (:ă o.:ttm:ni i astăzi guvernanţi la noi sunt
lipsiţi de principii. Ei au în schimb obsesii.
O asemenea obsesie esk aceea eli, istoria •:ea adcvl'hatl a României a început cu
biruinţa electorală din noiembrie 1 996.
Aceeaşi fabulaţie istondi. au avut-o legionarii in 1 9 40 . lată ce spunea Horia Sima în
toamna anului 1 940: "Prăbuşirea teritorială să nu tl:! l nspăimdnte. B:iruinţa din septembrie
(1 940) e mult mai însemnată decât tot trecutul i storic de pân3. acum, pentru că poporul româ
nesc devine pentru întâia oară stăpân pe destinul lui.''
lată cum un complex ideologic, de esenţă mi�tic:ă., apare în fata noastră nu ca ceva
ce a existat, ci ca un fenomen transferabil, in stări şi împrejurări ulterioare.
Cartea d-lui Petre Turlea cere să fie citită cu l mu·e aminte. A�.tfel, ea va contribui la
înannarea noastră contra unei c:rize morale într-o viaţă ee parc tot m.ai mult a fi �ă lege şi
fără oprelişti de ordin moral.
TotodatA., să nu uităm d. nici acum nu se cunoaşte :ifra reală a românilor masacraţi
în Transilvania de unguri , nici a românilor masacraţi în Bu :ovina şi B asarabia. Mă refer la
masacrele de la Lunea, Făntâna Alb!i, din pădurea Varr1 1ţa. Cine: dintn: noi cunoaşte oare des
tinul celor 600.000 de români, care mai trăiesc astăz:. in Sih!ri:t ?

Prof. dr. Raoul Şorban*

• Prezentare ţinută in 1 5 .03 . 1 997 , .;; u prilejul lansArii cllrţii la I'rirn&ia Cluj-Napoca
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