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Resume: Conformément à ses tâches et missions, entre autres objectifs, la Section II des Informations du
Grand Etat Majeur, à travers le Bureau 1 des Informations, le Front de l’Ouest, a suivi de près les médias hongrois
et les résultats mensuels a été présentés à la présidence du Conseil des Ministres.
En parallèle, ont été mentionnés les points de vue parus dans la presse roumaine. De simples statistiques montrent un net avantage quantitatif et qualitatif pour l’Hongrie, qui n’a pas manqué une occasion de se présenter
comme un leader régional et, d’autre part, de dénigrer la Roumanie par des critiques de l’administration de
la période 1918-1940 et par promouvoir des mensonges historiques et soutenir la propagande de prendre la
Transylvanie.

a constata în ce măsură acest «gentlemen
agreement» este respectat. Rezultatul a
fost elaborat lunar şi înaintat către Preşedinţia Consiliului de Miniştri, beneficiarul legal al datelor obţinute prin diferite mijloace şi metode. În paralel, au fost
trecute şi punctele de vedere, mai exact
scăpările cenzurii, care apăreau în presa românească. Simpla statistică lunară
atestă o amploare cantitativă şi calitativă
net în favoarea Ungariei, care nu a ratat
nicio ocazie de a se prezenta ca un lider
regional şi, pe de altă parte, de a denigra
România prin critici faţă de administraţia
din perioada 1918-1940, prin promovarea
neadevărului istoric şi prin propaganda
de a prelua întreaga Transilvanie.
În luna mai 1941 (Anexa 1) presa ungară a publicat 14 articole cu referire la
revizuirea graniţelor, respectiv împotriva
României. Cele mai multe (3) au apărut în
Magyarország (11, 15 şi 27 mai), urmat,

După Dictatul de la Viena (30 august
1940) mass-media din România a fost
drastic cenzurată faţă de criticile care puneau în discuţie pierderea teritorială din
nord-estul ţării. Generalul Ion Antonescu,
numit prim-ministru la 4 septembrie
1940, a păstrat, în prima fază, interdicţia
presei de a critica agresiv şi violent actul
de la Viena. Motivaţia sa a fost aceea că,
pe de o parte, nu era în interesul României să irite Germania prin luări de poziţie
acide şi vehemente, iar pe de altă parte a
considerat că starea de spirit a populaţiei
nu trebuia inflamată prin articole dramatice şi vitriolante, care să accentueze suferinţele fizice şi morale ale celor rămaşi sub
stăpânirea ungară.
În conformitate cu sarcinile şi misiunile
sale, printre alte obiective, Secţia a II-a Informaţii din Marele Stat Major, prin Biroul
1 Informaţii, Frontul de Vest, a monitorizat atent mass-media din Ungaria pentru
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cu câte două, de Pesti Hirlap (8 şi 29 mai),
Nemzeti Ujság (10 şi 29 mai) şi Pesti Ujság
(12 şi 21 mai). Câte un singur articol au
publicat Keleti Ujság (6 mai), 8 órai Ujság
(12 mai), Magyar Nemzet (17 mai), Pest
(24 mai) şi Pester Lloyd (27 mai).
Keleti Ujság a deschis seria articolelor
de revizuire a graniţelor prin comentariile
la adresa discursului susţinut de cancelarul Adolf Hitler. Acesta a lăudat Budapesta pentru fidelitatea alături de Germania
şi a afirmat că „doreşte sincer”1 revizuirea
pentru Ungaria. La 8 mai 1941 Pesti Hirlap a abordat problema naţionalităţilor şi
a considerat că Ungaria Sfântului Ştefan
este „cea mai indicată”2 pentru a reuni în
interiorul graniţelor sale naţionalităţi care
„şi în trecut şi-au găsit în regiunea aceasta
propriul lor spaţiu vital”3. Nemzeti Ujság a
preluat din presa elveţiană discuţiile privind reorganizarea Europei, unde Ungaria ar fi trebuit să se impună drept „centrul sud-estului european”4. Pe aceeaşi
linie s-a înscris şi cotidianul Magyarország
(15 mai), care a luat în dezbatere noua
reorganizare a Balcanilor după înfrângerea Iugoslaviei. Astfel, primordial nu mai
era, în opinia ziarului, principiul etnic, ci
trebuiau luate în calcul alte „consideraţii
istorice, dar mai ales geofizice”5. Acelaşi
ziar a preluat punctele de vedere ale presei italiene, care a criticat tratatul de la
Trianon pentru că a distrus unitatea regatului Sfântului Ştefan, „care a asigurat
bunăstarea, pacea şi cultura”6 în regiune.
În plus, «autohtonii» unguri şi germani
din Transilvania au fost trecuţi sub dominaţia „valahiei imigrate, de cultură bal-

canică, mult inferioară nouă”7, a punctat
Magyarország.
Atacurile «sub centură» la adresa României au avut la bază conferinţe, anchete de presă, articole de fond semnate
de jurnalişti renumiţi, prezentarea unor
cărţi/volume privind suferinţele îndurate în perioada interbelică, toate acestea
vizând menţinerea unei psihoze a drepturilor asupra Transilvaniei şi o presiune
constantă asupra opiniei publice internaţionale pentru obţinerea teritoriului
revendicat. Articolul „Ardealul şi Bizanţul” din Magyarország (11 mai) a menţionat, printre altele, că românii îşi caută
strămoşii şi originea latină în Ardeal, dar
„n-au putut-o, însă, dovedi prin nimic”8. A
doua zi alte două cotidiene – Pesti Ujság
şi 8 órai Ujság – au publicat articole cu
aceeaşi destinaţie. Primul a prezentat o
anchetă la Oradea şi a constatat că românii au distrus oraşul „atât ca aspect urbanistic, cât şi sufleteşte”9. Cel de-al doilea a
publicat articolul „Zece Mai”, cu referire la
Ziua Naţională a României, care se încheia astfel: „Pronunţăm aceste cuvinte ca să
fie un avertisment, pentru ca să se ştie că
Ardealul nu mai poate ajunge ceea ce a
fost”10, adică să revină în interiorul graniţelor româneşti. Magyar Nemzet (17 mai)
a anunţat că profesorul Giesza Istvan de
la Muzeul Maghiar Ardelean a susţinut o
conferinţă la Cluj, în care a afirmat că primii locuitori ai Transilvaniei au fost slavii,
urmaţi de maghiari, saşi şi, din secolul al
XV-lea, români, care au avut „doar rolul”11
de a da denumiri topografice. O corespondenţă din Oradea a fost preluată la
Pesti Ujság (21 mai), aceasta criticând administraţia instaurată în 1918-1919, definită drept „regimul bacşişului regăţean şi

1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANIC), fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (în continuare se va cita PCM), dosar 565/1941,
f. 2.
2 Ibidem, f. 3.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem, f. 4-5.
6 Ibidem, f. 5.

7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 4.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem, f. 6.
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secerişul bogat al evreilor”12, soldată cu
moartea a 10.000 de unguri. Pe aceeaşi
linie s-a înscris şi promovarea romanului
„Pe urma ungurilor”, autor Ignacz Rosza13,
în cotidianul Pest. Romanul a prezentat, conform analiştilor militari, „în culori
zguduitoare viaţa ungurilor condamnaţi la pieire în Regat – marele cimitir al
ungurimii”14.
La 27 mai 1941 în Magyarország au
apărut declaraţiile lui Iosif Nyirö, preşedintele Partidului Ardelean, secţia Cluj,
care a vorbit despre cei 22 de ani de ocupaţie românească a Trasilvaniei. La aceeaşi dată, discursul ministrului Instrucţiunii Publice, Hóman Bálint15, au fost redate
în Pester Lloyd. Acesta, printre altele, a
afirmat că principiul istoric este cel care
trebuie să conteze în bazinul carpatin, iar
întreaga regiune va reveni Ungariei. Contele Adalbert Teleki, preşedintele Partidului Ardelean, nu s-a sfiit să declare, fiind
preluat de Nemzeti Ujság, că „stăpânirea
românească a atacat în existenţa lui poporul maghiar din Ardeal”16 şi că va susţine guvernul de la Budapesta în asigurarea securităţii congenerilor rămaşi sub
dominaţia Bucureştiului. În acelaşi sens
a vorbit şi Miko Imre, secretar general al
Partidului Ardelean, care şi-a exprimat neliniştea pentru soarta maghiarilor aflaţi în
România.

Presa română nu a rămas datoare şi,
prin diferite mijloace şi tertipuri, folosind
ca pretexte diverse aniversări şi comemorări, a reuşit să publice câteva articole pe
această temă. Universul (1, 6 şi 30 mai),
Ţara (5, 8 şi 17 mai) şi Viaţa (8 şi 18 mai)
au fost cotidienele în care analiştii militari
de surse publice au descoperit articole cu
referire la Transilvania.
În prima zi a lunii Universul a profitat de
reglementarea salutului la drapel pentru
a publica un articol care se încheia astfel:
„...el [drapelul-n.n.] este îndrumătorul zilelor dreptăţii ce va să vină”17. Patru zile mai
târziu Ţara l-a omagiat pe regele Mihai I şi
i-a urat „să îndeplinească rotunjirea ţării
de altă dată”18, indiferent de greutăţi, piedici sau jertfe. Comemorarea lui Ion I. C.
Brătianu la Florica a oferit Universului pretextul de a prelua din declaraţia lui Valer
Roman19: „Pentru noi refacerea integrităţii teritoriale a României constituie marea
insomnie a istoriei”20. La 8 mai 1941 Viaţa
a prezentat o poezie a unui refugiat ardelean, iar Ţara l-a comemorat pe Octavian
Goga, sub semnătura lui Grigorie Popa21,
17 Ibidem, f. 2.
18 Ibidem.
19
Valer Roman (n. 6 ianuarie 1887, Vima Mică,
Someş –d.?) a absolvit Facultatea de Drept din Cluj
şi a obţinut doctoratul (1909) şi a intrat în avocatură ajungând decanul baroului din Cluj (1922-1924).
A aderat la PSD (1923), apoi a trecut în PNL (1926) şi
a fost numit secretar general al Ministerului Justiţiei
(1933-1934) şi subsecretar de stat la Ministerul Muncii (1934-1936). Arestat şi condamnat de regimul comunist a decedat în detenţie.
20 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 2.
21 Grigorie Popa (n. 31 iulie 1910-d. 24 septembrie
1994) poet, eseist, filozof. A fost preşedintele Societăţii Studenţilor de la Facultatea de Litere şi Filozofie
din Cluj, absolvent al facultăţii, doctor în filozofie, în
Germania (1938), profesor la Sibiu, asistentul lui D.D.
Roşca şi directorul cotidianului Ţara (1940-1945). Exclus din învăţământ (1945), aflat în închisoare pentru
diferite perioade până în 1964, psiholog la Regionala
CFR Cluj (1965) şi cercetător la Institutul de Medicină
şi Farmacie din Bucureşti. Pentru mai multe detalii,
a se consulta: Mircea Platon, Adevărul şi existenţa lui
Grigore Popa, în revista Rost nr. 28/iunie 2005 (www.
rostonline.org/rost/iun2005/grigore_popa.shtml)

12 Ibidem.
13
Ignacz Rosza (n. 25 ianuarie 1909, Covasna – d.
25 septembrie 1979, Budapesta), autorul unor lucrări
cu caracter revizionist, printre care: Eastern Hungarians followed, Dante Press, Budapesta, 1941, Maica
Ungaria, Budapesta, 1941, Scrisori din Transilvania,
Dante Press, 1942, Budapesta.
14
ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 6-7.
15
Hóman Bálint (n. 29 decembrie 1885, Budapesta-2 iunie 1951, Vac) a fost directorul Bibliotecii
Naţionale din Szechenyi (1922) şi directorul Muzeului
Naţional (1923-1932), înainte de a fi ministrul instrucţiunii publice în perioadele 1 octombrie 1932-14 mai
1938 şi 16 februarie 1939-3 iulie 1942. După război
a fost condamnat la închisoare pe viaţă şi a murit în
detenţie.
16 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 8.
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care a făcut un apel cu accente mistice
încheiat apoteotic: „Şi nu uitaţi: Octavian
Goga ne aşteaptă la Ciucea!”22. Tot Ţara şi
tot prin Grigorie Popa, la 17 mai 1941, a
cerut „să se oţelească voinţele şi să se învolbureze credinţa în reînvierea României Mari”23. „Destrămarea hotarelor să dea
naţiunii simţul instructiv al solidarităţii”24,
scria Viaţa (18 mai), iar Guvernul să acţioneze pentru ca în viitor să ajungem unde
„numai cu gândul ne este permis azi să ne
plimbăm”25. Ultimul articol al lunii a apărut în Universul (30 mai) şi a fost închinat
eroilor. Cei incluşi în această categorie şiau înţeles datoria „de a apăra mormintele
strămoşilor..., de a lupta şi sângera pentru
pământul românesc, pentru tot pământul
românesc”26.
În iunie 1941 (Anexa 2) presa ungară a
publicat 8 articole, traduse, sintetizate şi
analizate de ofiţerii Secţiei a II-a Informaţii, dintre care 5 cu privire la rolul de lider
al Budapestei în această zonă a Europei şi
3 cu conotaţii antiromâneşti.
Vizita primului-ministru László Bárdossy27 la Roma a fost un bun prilej pentru
propaganda oficială să afirme, prin Pest
(3 iunie), că Ungaria „este desemnată”28 a
conduce estul Europei, aceasta fiind o recompensă pentru fidelitatea faţă de Axă
şi suferinţele îndurate. Aflat în vizită la
Cluj, ministrul Hóman Bálint a făcut declaraţii, publicate de Nemzeti Ujság (7 iunie)
şi prezentate de analiştii Secţiei a II-a Informaţii. Printre altele, ministrul Instrucţiunii Publice a afirmat că tot ceea ce a fost

câştigat până atunci „trebuie şi păstrat”29
pentru a împlini misiunea milenară, dar
pentru acest lucru Ungaria trebuie să arate că poate guverna şi conduce popoarele conlocuitoare. Pesti Hirlap (10 iunie)
a ieşit în evidenţă prin autocaraterizările
extrem de laudative la adresa propriului stat: „cel mai mare, cel mai puternic şi
cel mai bine consolidat”30 din sud-estul
Europei. Acelaşi ziar, cinci zile mai târziu,
a criticat Trianonul pentru neajunsurile
provocate, deoarece au înlocuit „ceea ce
a hotărât Providenţa divină”31 şi a creat
un coşmar pentru unguri. Declanşarea
războiului antisovietic (22 iunie 1941) a
oferit cotidianului Pest (25 iunie) pretextul să publice un articol care se încheia
astfel: „Rolul tradiţional istoric al ungurilor
ca santinelă avansată a Europei nu suferă
înfrângere”32.
Seria atacurilor directe sau indirecte la
adresa României a fost deschisă de Nagy
Magyarország (1 iunie), care a scris că
„mai avem, încă, graniţe sângerânde”33, cu
referire la aşteptările revizioniste ale guvernului Horthy. Declaraţiile ministrului
Instrucţiunii din Italia, Giuseppe Bottai34,
aflat în vizită la Cluj, au fost «prelucrate»
de Pester Lloyd (21 iunie). Demnitarul
italian s-ar fi exprimat că „repararea nedreptăţilor teritoriale”35 faţă de Ungaria
reprezenta baza pentru o pace trainică în
regiune. Un reportaj efectuat la Huedin
de Nemzeti Ujság a folosit figuri de stil din
cele mai relevante pentru a face comparaţia între fosta şi actuala administraţie a
oraşului. „Opinca valahă a călcat aici mai
sălbatic şi aici a răsunat mai tare elemen-

22 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 3.
23 Ibidem, f. 6.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem, f. 8.
27
László Bárdossy (n. 10 decembrie 1890, Szombathely-d. 10 ianuarie 1946, Budapesta), a fost ambasador în România înainte de a fi numit ministru
de externe (februarie 1941) şi prim-ministru (aprilie
1941-martie 1942). După război a fost judecat, condamnat la moarte şi executat.
28 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 10.

29 Ibidem, f. 11.
30 Ibidem.
31 Ibidem, f. 12.
32 Ibidem, f. 15.
33 Ibidem, f. 10.
34
Giuseppe Bottai (n. 3 septembrie 1895-d. 9
ianuarie 1959) avocat, economist, ziarist şi om politic
italian. A fost ministrul Educaţiei în perioada 19361943.
35 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 14.
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tul balcanic de corecţie: bâta”36, a menţionat cotidianul, care a mai afirmat că
românii au luat pământurile ungurilor şi
l-au oferit moţilor, apoi au românizat multe aşezări rurale maghiare. Scopul acestor
acţiuni a fost acela de a transforma maghiarul într-un „cerşetor incult, pentru ca
apoi să fie românizat”37.
Presa de la Bucureşti s-a dovedit şi mai
redusă decât cea ungară, cu doar 6 articole, apărute în Universul şi Ţara (câte două),
Viaţa şi Ardealul (câte unul). Sever Pop38,
un fruntaş ardelean, gazetar şi formator
de opinie, a semnat în Viaţa (8 iunie) un
articol despre răposatul mitropolit Alexandru de la Blaj, citând mesajul acestuia
către rege: „Mă bucur că numele de Român şi Ardelean nu figurează nici măcar
cu un vot negativ pe hârtia care a însemnat sfâşierea hotarelor scumpului pământ
ardelean”39. Ziarul Ardealul (13 iunie) a publicat articolul „Solidaritatea Ardealului”,
în care s-a afirmat că figurile transilvane
marcante au suprapus „masiv şi hotărât”40
interesele neamului şi românismului peste interesele mici şi trecătoare. În aceeaşi
zi Grigorie Popa în Ţara a abordat problema colaborării militare româno-germane,
care prefigura „icoana întreagă şi rotundă
a Patriei”41, adică reîntregirea hotarelor.
La 19 iunie 1941 întreaga presă naţională în frunte cu Universul, Curentul şi
Viaţa au acordat largi spaţii tipografice
pentru a prezenta studiul lui Gino Lupi42

apărut în revista L’Europa Sud-Orientale,
care făcea o comparaţie între etnogeneza ungurilor şi a românilor, cu accente pe
spaţiul transilvan. Autorul a considerat că
«amestecul» român (daci şi romani) este
„mai nobil decât cel unguresc”43, alcătuit
din triburi finice, tătare şi slave. De asemenea, Transilvania „nu este leagănul
naţiunii maghiare, iar secuii nu sunt rasă
pură maghiară”44, deoarece aceştia din
urmă sunt amestecaţi cu români deznaţionalizaţi. Finalul studiului este extrem de
tranşant, afirmând că românii sunt primii
locuitori ai Transilvaniei, în timp ce ungurii „fac parte din hoardele barbare care
au devastat Europa şi Italia de nord, fiind
consideraţi drept un flagel al Europei”45.
Ultima apariţie publicistică a lunii iunie
1941 menţionată de analiştii militari ai
Secţiei a II-a Informaţii a fost poezia „De
viitorul nostru nu mi-e teamă”, semnată
de N. Crevedia46 în Universul, care se încheia astfel: „Şi-ntreg aşa, cum soarele
răsare,/Să afle-acei ce-au rupt şi-or mai
lovi/C-a fost o vatră-a României Mare/Şi
mare ea, în veci, din nou va fi”47.
Presa ungară a continuat să fie monitorizată de specialiştii militari în surse publice care, constant, au elaborat materiale
direcţionate către beneficiarii legali. În
ansamblu, Secţia a II-a şi-a îndeplinit cu
profesionalism sarcinile şi misiunile cla20 octombrie 1982, Milano) filolog, lingvist, orientalist şi poliglot, s-a împrietenit cu Aron Cotruş şi a rămas un prieten al României. Pentru mai multe detalii
a se consulta: Alexandru Ruja, Gino Lupi şi cultura română, la adresa www.romaniaculturala.ro/articol.
php?cod?=5273.
43 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 13.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46
N. Crevedia, pseudonimul lui Nicolae Cristea
(n. 24 noiembrie 1902, Crevedia-Mare, Giurgiu-d. 5
noiembrie 1978, Bucureşti) a absolvit Facultatea de
Litere şi Filozofie din Bucureşti şi a debutat cu articole
şi recenzii în revista Viaţa Literară (1936). În perioada
1940-1944 a fost ataşat de presă şi secretar cultural la
Ambasada României de la Sofia.
47 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 15.

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38
Sever Pop (n. 27 iulie 1901, Poiana Ilvei, Bistriţa Năsăud, - d. 17 februarie 1961, Louvain, Belgia),
lingvist, absolvent al Facultăţii de Filologie din Cluj
(1923), doctor (1925), specializare la Paris în geografie lingvistică (1925-1927), profesor la Universităţile
din Cluj (1931), Cernăuţi (1939) şi Bucureşti (1940),
director adjunct la Academia di Romania din Roma
(1941-1946) şi profesor la Universitatea Catolică din
Louvain.
39 ANIC, fond PCM, dosar 565/1941, f. 11.
40 Ibidem, f. 12.
41 Ibidem.
42
Gino Lupi (n. 23 decembrie 1892, Bondeno-d.
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sice şi cele asimetrice, pe timp de război,
consacrându-se ca una din cele mai soli-

de instituţii ale sistemului de securitate
naţională.

Anexa 1
Mai
1

Mass-media din Ungaria

Mass-media din România
Cu ocazia reglementării salutului drapelului, ziarul Universul scrie un articol în care
arată că drapelul „simbolizează unitatea
Neamului, hotărârea dârză a solidarităţii
frăţeşti. În faţa lui ne descoperim cu convingere religioasă pentru că el este îndrumătorul zilelor dreptăţii ce va să vină”.

5

6

Reproducem din articolul „Omagiu Dinastiei” publicat în ziarul Ţara: „Suntem siguri
că actualul nostru Monarh va şti, la rân
du-I, să îndeplinească rotunjirea ţării de
altă dată oricâte greutăţi ar fi de întâmpinat, orice piedici ar fi de înfrânt, oricâte
jertfe ar fi trebuincioase”.
Ziarul Keleti Ujság reproduce următoarea telegramă a Agenţiei Telegrafice
Ungare: „Cercurile politice acordă o deosebită importanţă părţii din discursul
Führerului Hitler în care vorbeşte despre aliaţii, camarazii de arme şi despre
prietenii imperiului german. Führerul
şi-a exprimat bucuria că Ungaria, aliata
credincioasă a Germaniei, a făcut iarăşi
un pas mare pe calea revizuirii şi că s-a
putut îndrepta iarăşi o greşeală a tratatului de la Trianon. Führerul a constatat
cu mulţumire că vechiul aliat şi camarad de arme, care şi acum a mers alături de Germania, a păşit iarăşi pe calea
dreptăţii. Ceea ce Reichul a manifestat
întotdeauna prin fapte, acum Führerul
Germaniei a exprimat şi în cuvinte. El
doreşte sincer revizuirea pentru Ungaria. În cercurile politice germane domneşte convingerea că discursul Führerului Hitler recunoaşte biruinţa politicii
revizioniste a Ungariei, care a urmat o
cale dreaptă de la războiul mondial”.

Universul este închinat serbărilor comemorative ale lui Ion C. Brătianu de la
Florica. Scriind despre sfinţirea din nou
a bisericuţii aduse acolo de la Albac, [ziarul] întrebuinţează următoarele expresii:
„Astăzi s-a sfinţit din nou acest locaş de
închinăciune în care s-a născut idealul de
luptă al lui Horia. Facă Domnul să se îndeplinească rugăciunea noastră de libertate
deplină pentru toţi Românii”. Cu această
ocazie dl. Valer Roman a spus, între altele:
„Pentru noi refacerea integrităţii teritoriale a României constituie marea insomnie
a istoriei, aşa cum acest ideal a tulburat
visurile marilor patrioţi ai Vechiului Regat
şi ale celor din provincia de peste munţi”.
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Pesti Hirlap, ocupându-se în articolul
de fond despre problema naţionalităţilor şi a spaţiului vital, ajunge la concluzia că Ungaria Sfântului Ştefan este cea
mai indicată pentru a reuni în graniţele
ei, în pace şi înţelegere, toate naţionalităţile care şi în trecut şi-au găsit în regiunea aceasta propriul lor spaţiu vital.

10

Nemzeti Ujság subliniază că ziarul elveţian Berner Tagblatt se ocupă de
problema reorganizării Europei. Deşi
noile frontiere n-au fost fixate încă,
totuşi ele se pot întrevedea. Imperiul
german, ca şi Stalin, nu vor să creeze
graniţe artificiale. În viitor Ungaria va
fi centrul sud-estului european. Poziţia ei centrală, ca şi numărul populaţiei
sale, îi impun rolul acesta.
Sub titlul „Ardealul şi Bizanţul” ziarul
Magyarország scrie că „românii, ca orişicare îmbogăţiţi, îşi caută strămoşii,
originea lor latină, mai ales în Ardeal,
pe care n-au putut-o însă dovedi prin
nimic. Chiar şi stilul de construcţie
obişnuit în România este stilul bizantin
şi nu stilul roman”.
Pesti Ujság, descriind Oradea, afirmă
că „românii au distrus complet acest
oraş, atât ca aspect urbanistic, cât şi
sufleteşte”.
8 órai Ujság, sub titlul „Zece Mai”, comentează un articol apărut în ziarul
Keleti Ujság din Cluj. În acest articol se
constată că ziua unirii tuturor Românilor a fost sărbătorită de 22 de ori şi în
Ardeal.

11

12

Ziarul Viaţa, în darea de seamă despre
serbările de comemorare de la Florica, reproduce cuvântarea dlui. Valer Roman cu
pasajul reprodus mai sus, la 6 mai 1941.
Ziarul Viaţa publică următoarele versuri
ale unui refugiat: „Nu voi aur, nici palate,
ci-o fărâmă de noroc/Să-mi dea Domnul
fericirea să-mi văd ţara iar la loc/Ca-nainte
de-a-mi da duhul, să vă rostesc sus şi tare/
Asta-i viaţa ce-am dorit-o: să-mi văd România Mare!”
Ziarul Ţara comemorează trei ani de la
moartea lui Octavian Goga. Cu acest prilej, dl. Grigorie Popa scrie: „Români de pretutindeni şi voi refugiaţilor, şi voi expulzaţilor, să adunăm Larii şi Penaţii vetrelor
noastre cotropite, devastate şi părăsite şi
să-i încredinţăm duhului tutelar al lui Octavian Goga fulgerul protestărilor noastre
româneşti. Şi nu uitaţi: Octavian Goga ne
aşteaptă la Ciucea!”
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Sufletul poporului este însă un complex foarte sensibil: dorinţa poporului
ajunge la cuvânt înainte să ajungă şi
dreptatea lui. În ultimii ani ai stăpânirii româneşti feciorii de la sate cântau
prin cârciumi: „Ficat de gâscă, ficat de
raţă, Zece Mai nu va mai fi niciodată”.
Din toate parăzile şi din toate cuvântările rostite au mai rămas în Ardeal numai cuvintele „Zece Mai”. Pronunţăm
aceste cuvinte ca să fie un avertisment,
pentru ca să se ştie că Ardealul nu mai
poate ajunge ceea ce a fost.
Ziarul Magyarország, comentând prăbuşirea Iugoslaviei, scrie următoarele:
„după părerea cercurilor politice, mai
ales germane, care se ocupă cu reorganizarea teritoriului sud-est european
şi balcanic, nu se poate avea în vedere
numai principiul etnic, ci trebuie să se
ţină cont şi de alte consideraţii istorice,
dar mai ales geofizice”.
Aceleaşi principii le susţine şi presa
italiană. Instaurarea principiului naţionalităţilor a sfârtecat şi balcanizat
Europa şi a dus la situaţia de azi. Ziarele italiene dau drept exemplu de
completă unitate geografică şi istorică
Ungaria milenară, cea mai veche civilizaţie a aşa-zisului «spaţiu vital» care,
cu 900 ani înainte, la constituirea statului maghiar creştin, a înfăptuit convieţuirea paşnică a popoarelor de aici.
Ziarele italiene constată în mod eronat
că bazinul carpatic a fost spaţiul vital al
ungurimii, împărtăşit cu alte popoare,
pe care, apărându-le, ea le-a ingerat
şi s-a împuţinat ca număr. „Diletanţii
tratatului de pace din jurul Parisului
au distrus această unitate a imperiului
coroanei Sfântului Ştefan, care a asigurat bunăstarea, pacea şi cultura” – afirmă presa italiană. Aceasta arată mai
bine ce înseamnă imposibila aplicare
a principiului naţional, dacă nu se ţine
seama şi de celelalte consideraţii spaţiale. Ei au comis un păcat nu numai faţă
de Ungaria, ci chiar faţă de Europa şi,
acum, păcatul acesta s-a răzbunat...
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Pe străzile Budapestei maşinile blindate ale armatei maghiare se înapoiază
victorioase din sud. Cea mai bună naţiune de soldaţi – naţiunea germană
– admiră faptele armatei noastre. Coroană Sfântă luceşte acum într-o nouă
lumină, însă ideea pentru care în războiul mondial au căzut sute de mii stă
sădită în monumentul eroilor: «Pentru
hotarele milenare».
Magyar Nemzet anunţă că Muzeul Maghiar Ardelean a anunţat o serie de
conferinţe, care se şi ţin la Cluj. Într-o
asemenea conferinţă prof. Giesza Istvan
a afirmat că primii locuitori ai Ardealului
au fost slavii, au urmat apoi maghiarii, iar
mai târziu coloniştii saşi, în timp ce românii au apărut numai în sec. XV şi au avut
doar rolul de a da denumiri topografice.

18

21

Dl. Grigorie Popa scrie în ziarul Ţara următoarele: „Fără a cădea în exagerarea unor
judecăţi de valoare pripite, credem că
aceasta este măduva realităţii româneşti
de azi şi de la această confruntare cu datele ei esenţiale trebuie să pornească iniţiativele, să se cimenteze convingerile, să
se oţelească voinţele şi să se învolbureze
credinţa în reînvierea României Mari”.
Ziarul Viaţa, sub titlul „Guvern şi Naţiune”,
scria următoarele: „destrămarea hotarelor
să dea naţiunii simţul instinctiv al solidarităţii, iar Guvernului voinţa şi hotărârea
de a-i înfăptui idealul. Cununa biruinţelor
triumfătoare să fie împletită din sforţarea
comună a tuturor sufletelor româneşti,
din participarea integrală a Ţării la durere
şi suferinţe, iar acţiunea Guvernului să-i
pregătească frontispiciu măreţ, cuprinzător de zări îndepărtate, spre care numai cu
gândul ne este permis azi să zburăm”.

Pesti Ujság publică o corespondenţă
din Oradea, din care spicuim următoarele: „După ocuparea Ardealului de către români, a urmat regimul bacşişului
regăţean şi secerişul bogat al evreilor,
precum şi pieirea ungurilor... Cimitirul
are o parte unde crucile simple de lemn,
fără nume, se înşiră cu miile. Aici odihnesc circa zece mii de unguri, jertfe ai
stăpânirii evreo-române. În timpul ocupaţiei româneşti ungurii au fost chemaţi
la militărie şi înghesuiţi în cazărmile de
aici, fără a li se da însă alimente. Domnii din Regat şi evreii au împărţit banii
destinaţi aprovizionării, iar ungurii au
murit de foame, de tifos exantematic,
dizenterie şi holeră, fiind aruncaţi câte
cinci-şase într-o groapă”.
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Ziarul Pest anunţă că în editura Dante
a apărut romanul cu titlul „Pe urma ungurilor”, scris de Ignácz Rózsa, în care
se descrie „în culori zguduitoare viaţa
ungurilor condamnaţi la pieire în Regat – marele cimitir al ungurimii”.
Uj Magyarország publică declaraţiile
făcute de către dl Iosif Nyirö, preşedintele Partidului Ardelean, Secţia Cluj, la
o întrunire patriotică. Făcând istoricul
revoluţiei de la 1848, când Dieta ardeleană a votat uniunea cu Ungaria, dl.
Nyirö a declarat: „Niciodată nu vom
înceta să menţinem idealul uniunii ardelene cu patria-mamă, ideal pe care
l-am avut în inimi în timpul celor 22
de ani de ocupaţie”. În continuare, d-sa
a făcut apel la mulţime pentru a face
legământ că aniversarea uniunii din
1848 să însemne uniunea eternă cu
patria-mamă milenară, care în viitor va
trebui apărată de orişice primejdie.
Sub titlul „Triumful ideii istorice”, Pester Lloyd publică un articol în care se
ocupă de întrunirea festivă ţinută la
Ungvár de către Societatea Ştiinţifică a
regiunii Carpatine. La această întrunire
a luat parte şi dl Hóman Bálint, ministrul Instrucţiunii Publice, care a ţinut şi
un discurs, din care spicuim următoarele: „Vorbind de triumful ideii istorice
nu vrem să spunem prin aceasta că aici
este vorba de vreun eveniment din trecutul recent. Această idee s-a evidenţiat
numai în ultimul timp şi s-a impus faţă
de încercările din trecut de a crea în bazinul carpatin, cu mijloace insuficiente,
ordine, unire şi mulţumire. Douăzeci de
ani de experienţă au dovedit că s-au comis nu numai greşeli peste greşeli, nedreptăţi peste nedreptăţi, ci că şi punctul de plecare a fost greşit. Astăzi ştim
că în bazinul carpatin, acest spaţiu cu
multiple naţionalităţi, se poate progresa numai datorită unui principiu sintetic, un principiu care nu desparte, care
nu contestă unitatea acestui spaţiu. Un
astfel de principiu este cel istoric” (Transilvania aparţinând deci Ungariei).
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Ziarul Nemzeti Ujság reproduce câteva
fragmente din discursul rostit la Cluj
de noul preşedinte al Partidului Ardelean, contele Adalbert Teleki: „Stăpânirea românească a atacat în existenţa
lui poporul maghiar din Ardeal. Până
când nu se va face dreptatea istorică
definitivă, Partidul Ardelean nu va înceta de a sprijini din toate puterile Guvernul pentru a asigura o viaţă liniştită
şi securitatea individuală şi materială a
ungurilor din sudul Ardealului”.
Pesti Hirlap reproduce cuvântareaprogram a dlui Mikó Imre, secretarul
general al Partidului Ardelean, din care
reproducem următoarele: „Partidul
consideră pământul milenar maghiar
spaţiu vital maghiar şi prima lui datorie este să asigure aici oricărui maghiar
muncă şi pâine. El nu se va linişti până
când nu se va da o soluţie definitivă
a soartei maghiarilor din Ardealul de
sud. Trebuie să ne împărţim pâinea
maghiară cu fraţii noştri refugiaţi, ungurii extracarpatini trebuie să fie repatriaţi şi ungurimea scoasă din bunurile
ei trebuie repusă în toate drepturile”.

30

Ziarul Universul îşi închină numărul eroilor. În editorial scrie: „Ei au fost eroi fiindcă
în ei a vorbit glasul adânc al instinctului
naţional, fiindcă de veacuri şi-au înţeles
aşa datoria lor de români, care este de a
apăra mormintele strămoşilor şi pâinea
copiilor, de a lupta şi sângera pentru pământul românesc, pentru tot pământul
românesc, unde fraţii lor sunt mânaţi de
acelaşi gând, vorbesc aceeaşi limbă”.

(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar
565/1941, f. 1-8)
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Anexa 2
Iunie
Mass-media din Ungaria
1
Ziarul Nagy Magyarország, vorbind despre progresele făcute
de Ungaria în timpul regenţei
dlui Horthy, scrie: „Dar nu ne-am
ajuns încă scopul. Şi astăzi mai
avem încă graniţe sângerânde.
Cei realipiţi nu s-au încadrat încă
perfect în corpul neamului. Ştim
că ne mai găsim în faţa unor datorii mari şi glorioase, dar îndeplinirea acestora o înlesneşte aurora unui viitor mai bun pe care o
vedem pe cerul nostru”.
3
Comentând recenta vizită la
Roma a primul-ministru L. Bárdossy, ziarul Pest afirmă următoarele: „Ungaria este desemnată pentru rolul de conducere în
răsăritul Europei, încredinţat de
către puterile Axei pentru străvechea sa fidelitate şi pentru curajul cu care a suportat numeroasele încercări prin care a trecut”.
7
Cu ocazia vizitei la Cluj a dlui
Hóman Bálint, ministrul Instrucţiunii, ziarul Nemzeti Ujság publică
următoarele declaraţii făcute de
acesta: „Lupta noastră pentru Ungaria istorică încă nu s-a terminat.
Pământul şi poporul recucerit trebuie şi păstrat. Trebuie să arătăm
acum lumii întregi că, într-adevăr,
suntem demni şi capabili să stăpânim pământul acesta, să guvernăm şi să conducem popoarele
conlocuitoare, să apărăm cultura
occidentală şi să o răspândim,
pentru ca astfel să ne împlinim
misiunea milenară. Trebuie să arătăm acum că avem puterea, voinţa
şi capacitatea, temperanţa şi spiritul de sacrificiu, disciplina, sârguinţa, simţul şi conştiinţa datoriei să
ne achităm de misiunea noastră
istorică”.

Mass-media din România
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Ziarul Viaţa publică un articol semnat de dl prof.
Sever Pop despre mitropolitul Alexandru de la
Blaj, stins din viaţă. Recapitulând acţiunile şi ţinuta demnă a defunctului mitropolit, reproduce
cuvintele lui spuse în 1940 în legătură cu sfâşierea hotarelor: „În atâta durere şi o mică bucurie,
Majestate: Mă bucur că numele de Român şi Ardelean nu figurează nici măcar cu un vot negativ pe hârtia care a însemnat sfâşierea hotarelor
scumpului pământ ardelean”.
Ziarul Pesti Hirlap scrie: „Rolul
istoric al Ungariei apare şi mai
evident în faţa străinătăţii. Ungaria este cel mai mare, cel mai puternic şi cel mai bine consolidat
stat din sud-estul Europei, atât
din punct de vedere politic, cât şi
economic”.

13

15

Gazeta Ardealul publică un articol, „Solidaritatea Ardealului”, semnat de preşedintele Asociaţiei Refugiaţilor Ardeleni, în care se afirmă: „Peste interesele mici şi efemere, Ardealul, cu marile
lui figuri reprezentative ale vieţii intelectuale,
suprapunea masiv şi hotărât interesele mari ale
neamului Unităţii permanente a Românismului
întreg”.
Dl. Grigorie Popa publică în ziarul Ţara, sub titlul
„Frăţia de arme româno-germană”, următoarele:
„Poporul românesc a înţeles din prima clipă sensul acestui fapt. Intuiţiile înţelepciunii lui, crescute din izvoarele aceleiaşi nobleţi existenţiale ca
şi cuprinzătoarea lui ospitalitate, a prefigurat în
prezenţa trupelor germane de pe cuprinsul Ţării
icoana întreagă şi rotundă a Patriei”.
Sub titlul „Spaţiul vital în bazinul
Carpaţilor”, ziarul Pesti Hirlap scrie:
„Trianonul a provocat popoarelor
din bazinul Carpaţilor numai rele
economice şi neajunsuri, fiindcă
nu se poate crea artificial, care să
înlocuiască ceea ce a hotărât Providenţa divină. Acum naţiunea
aceasta a scăpat de sub obsesia
sufocantă a unui coşmar şi a revenit la unitatea din care totdeauna
a făcut parte”.
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Ţara publică un articol, „Suprema noastră datorie”, semnat de dl Gh. Brânduş, din care extragem
următoarele: „Numai în felul acesta (renunţând)
vom lega existenţa noastră de duhul pământurilor noastre, pe care de atâta vreme le-am vrut
în rotundul format al României întregite”.
Ziarele româneşti (Universul, Curentul, Viaţa
etc.) publică un articol al dlui Gino Lupi, reprodus din [revista] L’Europa Sud-Orientale, din
care reţinem următoarele idei: „În ultimul număr al revistei a apărut un articol cu idei eronate referitoare la români. Articolul aminteşte că
românii sunt un popor amestecat. Dar şi ungurii sunt un popor amestecat şi anume din triburile finice cu triburile tătare şi slave. Amestecul
român provine din elementele dace şi romane
şi, în orice caz, este mai nobil decât cel unguresc. În articolul amintit se mai spune că românii au apărut în secolul XII. Afirmaţia e lipsită
de temei, deoarece epoca imigrării popoarelor
din Balcani în nordul Dunării este cunoscută.
Nu se cunoaşte însă epoca imigrării românilor,
semn că ei s-au născut pe acest pământ. Tiparul n-a fost adus în România de Ungaria, ci a
fost adus din Veneţia, prin Grecia, de către saşii
din Transilvania.
Nu se poate vorbi de o patrie maghiară pentru
locuitorii din Transilvania, deoarece majoritatea
populaţiei este românească. Până în 1867 era un
guvern pur german. Românii se găseau aici înainte de venirea ungurilor. Numai de la 1867 Transilvania a aparţinut Ungariei, care a dus o politică crudă, deznaţionalizând pe saşi, români etc.
Românii au acceptat unirea religioasă cu Roma
nu sub influenţa maghiară, ci sub cea italiană şi
austriacă, deoarece ei au rămas departe de blocul catolic maghiar. Limba latină au învăţat-o
românii la Roma, la Propaganda Fide şi nu de la
unguri.
Transilvania nu este leagănul naţiunii maghiare,
iar secuii nu sunt rasă pură maghiară. Printre ei se
află mulţi români deznaţionalizaţi. Românii sunt
pe pământul acesta de la primele lor începuturi
de viaţă, pe când ungurii fac parte din hoardele
barbare care au devastat Europa şi Italia de nord,
fiind consideraţi drept un flagel al Europei. Iată
adevărul istoric – încheie dl Gino Lupi. El trebuie
cunoscut, deoarece România este prietena şi aliata noastră”.
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Ziarul Pester Lloyd, ocupându-se
de declaraţiile făcute la Cluj de dl
Bottai, ministrul Instrucţiunii Publice al Italiei, scrie următoarele:
„În introducere, ministrul italian
a accentuat importanţa faptului
că .. transmite salutul şcolii italiene reînviate Universităţii maghiare din Cluj, realipită de curând.
«Ştiu că Universitatea din Cluj a
fost simbolul unităţii Transilvaniei
cu Ungaria, iar astăzi, după 20 de
ani, ea este din simbolul acestei
unităţi legitime». Nu s-ar fi putut
găsi o formulă mai clasică pentru
legitimitatea reunirii Transilvaniei
cu Ungaria decât această frumoasă frază a noului doctor onorific al
Universităţii din Cluj. Şi-a exprimat
astfel convingerea că trebuie considerată ca principiul noii politici
de organizare a puterilor Axei în
sud-est, în virtutea cărei repararea
nedreptăţilor teritoriale faţă de
Ungaria şi Transilvania de acum
20 de ani este condiţia fundamentală pentru o condiţie de pace,
de bună şi refacere adevărată în
această parte a Europei”.
Publicând un reportaj asupra
oraşului Huedin, ziarul Nemzeti
Ujság scrie următoarele: „Huedinul nu s-a schimbat în timpul
oprimării româneşti de 22 ani, cu
toate că opinca valahă a călcat
aici mai sălbatic şi aici a răsunat
mai tare elementul balcanic de
corecţie: bâta. Toate mijloacele
negre şi sălbatice ale românilor
s-au năpustit asupra Huedinului,
pentru a înfrânge mândrul popor
maghiar. Scopul era şi aici, ca în
tot Ardealul, să facă din ungur un
cerşetor incult, pentru ca apoi să
fie românizat. De aceea românii
au luat de la unguri pământul şi
l-au împărţit moţilor din munţi.
Românii au început exterminarea
ungurilor pe terenul economic.
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Sub stăpânirea românească s-au
românizat comune întregi, dacă
n-au avut în apropiere oraşe”.
Ziarul Pest, comentând intrarea
Ungariei în războiul contra Rusiei, precum şi ecoul stârnit în Italia
de această veste, scrie următoarele: „Prin urmare, când Ungaria
îşi ocupă locul şi îşi asumă răspunderea în rândul adversarilor
comunismului, ea dovedeşte
prin aceasta că ungurii sunt un
popor conştient şi matur, apt săşi împlinească datoria ce-i revine
în Europa nouă. Rolul tradiţional
istoric al ungurilor ca santinelă
avansată a Europei nu suferă înfrângere”.

Universul publică o poezie a lui N. Crevedia,
cu titlul „De viitorul nostru nu mi-e teamă”, din
care cităm rândurile: „Şi-ntreg aşa, cum soarele
răsare, / Să afle-acei ce-au rupt şi-or mai lovi /
C-a fost o vatră-a României Mare / Şi mare ea,
în veci, din nou va fi”.

(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar
565/1941, f. 10-15)
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