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Pentru a cunoaște adevăratele dimensiuni ale calvarului prin care au trecut
românii din fostul Județ Treiscaune, a
atrocităților săvârșite împotriva lor de
organizațiile naționalist-șovine și revizioniste maghiaro-secuiești, de principalele
organe de represiune ale regimului horthyst - poliția, armata, jandarmeria - și de
instituțiile administrației locale și centrale
maghiare, în urma aplicării „arbitrajului”
germano-italian, trebuie să știm, în mod
cert, conținutul documentului impus și
semnat la Viena, care a hotărât soarta a
2.600.000 de locuitori ai nord-vestului
României, dintre care peste 1.300.000 de
români. (Vezi Anexa nr.1). Numai astfel
putem desprinde din procesul complex
al transferului de teritoriu și populație, de
la un stat la altul, faptele care au transformat punerea în practică a hotărârilor de la
Viena, dintr-un proces pașnic, care trebuia să se înfăptuiască exclusiv prin mijloace
administrative și în virtutea unor angajamente ferme privind respectarea cadrului legal și umanitar, într-un proces de

pedepsire și răzbunare asupra populației
românești, manifestat cu intensitate, nu
numai în faza de început a ocupației, ci
pe toată perioada stăpânirii maghiare a
nordului transilvan, care „echivalează în
istoria românilor din Transilvania de Nord
cu reînvierea unei epoci de prigoană și
teroare cum nu s-a mai înregistrat de la
represiunile sângeroase din anii 1784 și
1848”.1 Că acesta a fost caracterul procesului de instalare a administrației horthyste în nordul Transilvaniei o dovedește
faptul că Ungaria a desemnat pentru
aceasta două armate: Armata I cu un
efectiv de 208.000 militari și Armata a
II-a cu un efectiv de 101.932 militari2, cuprinzând toate genurile de arme. Având
în vedere că populația românească din
teritoriul ocupat „se cifra la aproximativ
1.300.000 de locuitori, rezultă, iarăși cu
aproximație, că pentru fiecare 4 români
neînarmați (inclusiv femei, copii, bătrâni)
revenea câte un militar horthyst înzestrat
cu tot echipamentul de război necesar,
susținut fiind de tancuri, avioane, tunuri
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și alte mijloace moderne de luptă. Înaintând nestingheriți din localitate în localitate horthyștii au introdus pretutindeni
un regim arbitrar de cuceritori, cărora le
era totul permis și care nu aveau a da seamă nimănui de faptele săvârșite”.3
Unii cercetătorii ai perioadei analizate
disting două faze sub care se pot urmării
aspectele acestor atrocități:
a) Faza ocupării și administrației militare
– 1 septembrie-noiembrie 1940 – caracterizată prin: atacarea diferitelor pichete
de grăniceri români și ocuparea cu forța
a unor localități, fără a respecta convenția
stabilită pentru ocuparea treptată a teritoriului cedat, chiar și după retragerea armatei române pe linia fixată de sentința „arbitrajului”; săvârșirea de la primele contacte
ale ocupanților cu populația românească
a unor asasinate în masă (Ip, Trăsnea, Cosniciul de Sus, Mureșenii de Câmpie), omoruri, schingiuiri, maltratări, devastări, jefuiri
de bunuri, profanări, incendieri, arestări,
întemnițări, internări în lagăre, expulzări,
care vizau, în primul rând, intelectualii și liderii comunităților românești. „Din ziua de
30 august 1940 când s-a pronunțat <<arbitrajul>> – diktat și până la 30 octombrie
al aceluiași an, adică timp de numai două
luni, au fost uciși pe teritoriul transilvănean
919 români, bărbați, femei și copii, au fost
torturate 771 persoane și au fost lovite în
mod grav și maltratate cu o brutalitate
„demnă de cele mai groaznice regimuri
inchizitoriale și de teroare” alte 3373 persoane”.4 Scopul acestei prigoane a fost de
a-i intimida pe românii din teritoriul cedat
și de a-i determina să fugă în România. Folosirea limbii române a fost interzisă, iar
inscripțiile românești au fost îndepărtate
și batjocorite. „Toate masacrele s-au făcut
cu asentimentul autorităților maghiare,
atât prin elementele din rândurile armatei cât și prin membrii organizațiilor: Garda zdențăroșilor (Rongyos garda), Uniunea
combatanților de război unguri (Magyar
Frontharcosok Szovetsege) și Levente”.5

b) Faza administrației civile – noiembrie 1940-martie 1945 – se caracterizează
prin scăderea violențelor corporale (pe o
scară mai mare, ca în prima fază, au avut
însă loc expulzările), dar locul acestora
este luat de „măsurile tot atât de aspre ale
administrației civile, urmărind un scop categoric: deznaționalizarea sau distrugerea elementului românesc”6 prin intermediul bisericii, școlii, armatei, instituțiilor
juridice și nu în ultimul rând a restricțiilor
economice la care erau supuși românii –
reducerea aproape de zero a brevetelor
de comerț și industrie, sechestrarea clădirilor cu funcțiuni economice, suprimarea
reformei agrare, exproprieri, reducerea
aprovizionării cu alimente și îmbrăcăminte a satelor românești până la înfometare,
rechiziții, devastări de bunuri particulare,
înstrăinarea unor bunuri, etc.
După studierea unui mare număr de
documente, provenite din fondurile arhivelor locale, indicate la note bibliografice, se pot distinge în interiorul acestor
două faze și alte perioade specifice, numite de noi, subfaze. O primă asemenea
subfază, ar fi perioada 31 august 1940,
(de la anunțarea locuitorilor teritoriului cedat sau, mai bine spus, de la luarea
la cunoștință a locuitorilor de hotărârile de la Viena), până la ocuparea de armata maghiară a localităților, perioadă
care variază, pe plan local, în funcție de
așezarea geografică, existența liniilor de
comunicație, etapele retragerii armatei
române conform înțelegerii comisiei mixte româno-maghiare, încălcarea de către armata maghiară a acestor înțelegeri
prin accelerarea ritmului de înaintare în
interiorul teritoriului cedat sau a altor
factori. Este perioada în care locuitorii
maghiari refuză, în marea majoritate a cazurilor, colaborarea cu populația română
în scopul păstrării ordinii și în care, au loc
înființarea unor organizații naționaliste
maghiare, numite atunci sau mai târziu,
gărzi naționale maghiare, având drept
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Bățanii Mici au năvălit asupra locuinței
notarului Oițescu. Au dat foc mobilei și au
ars tot ce avea în casă”. 8
În acest sens sunt edificatoare și
declarațiile locuitorului Poloșan Alexe din
Zagon, preotului Eremie Ticușan din localitatea Covasna și primarului maghiar
al comunei Măgheruș, de la 1932 până la
refugiul său din septembrie 1940, Zoltan
Chesse, din care redau fragmentele de
mai jos:
„Subsemnatul Poloșan Alexe, căsătorit
cu doi copii, refugiat din comuna Zagon,
jud. Treiscaune, declar următoarele ... Încă
până erau jandarmii români în comună
s-a înființat o gardă națională compusă
numai din unguri, românii neavând voie a
face parte din aceasta. Această gardă era
pentru menținerea ordinei în comună” ; 9
„Subsemnatul Eremie Ticușan, preot
ortodox român, căsătorit, cu 3 copii, din
comuna Covasna, jud. Treiscaune, declar
următoarele: ... Crezând că Ungurii vor
respecta toate punctele din verdict eram
hotărât să rămân în mijlocul credincioșilor.
După verdict imediat autoritățile române
au instituit o gardă civilă constatatoare din români și unguri și în tot timpul a
fost liniște și ordine. În vreme ce ungurii făceau pregătiri mari pentru primirea
trupelor maghiare, românii erau cu totul
pasivi, stând retrași în locuințele lor. ... În
preziua intrării armatei maghiare ...(indescifrabil) s-au distrus troițele românești,
s-au depărtat de pe instituții și prăvălii
toate firmele /inscripțiile/ românești. În
noaptea când au intrat trupele ungurești,
necunoscuți au dărâmat frumosul monument ridicat de români în amintirea
eroilor morți pe câmpul de luptă, la temelia căruia erau și osemintele a 8 eroi
necunoscuți”; 10
„Subsemnatul Zoltan Chesse, refugiat
din comuna Măgheruș, județul Treiscaune: După pronunțarea verdictului de la
Viena am decis să rămân în comună din
cauza averii ce posedam și numai în cazul

scop imediat: instaurarea „ordinii maghiare”; pregătirea întâmpinării festive a
armatei maghiare”; eliminarea simbolurilor românești – drapele, steme, firme de
instituții sau comerciale, troițe, biserici,
grupuri statuare, alte monumente și însemne amintind de existența populației
românești în zona cedată; terorizarea
populației românești, îndeosebi a intelectualilor, pentru a părăsi această zonă.
Astfel, la 31 august, „la Târgu Secuiesc,
grupul tinerilor iredentiști, condus de comerciantul Balogh Vendel, afișează cocarda națională ungurească, distrug portdrapelul românesc, ard drapelele naționale
românești. ... la Micfalău, încă de la aflarea
primei vești oficiale, prin intermediul postului de radio Budapesta, s-a produs „o
panică de nedescris în rândul populației”
o seamă de funcționari și intelectuali români (învățătorul Vișan, preotul Virgil Iancu) fiind nevoiți să părăsească comuna,
întrucât elementele șovine locale s-au
dedat la violențe împotriva românilor. În
aceeași zi, la Aita Medie au fost atacați și
amenințați brigadierul silvic Lazăr Borda
și preotul Ioan Bunuș”. La 1 septembrie,
la Sfântu Gheorghe, cel care organizează
„garda națională” este avocatul dr. Antal
Mihaly, ajutat de cizmarul Balint Gabor,
iar pe 3 septembrie, moșierul Kovasznai
Iozsef, care ascundea arme și dinamită cu
scopuri teroriste, a aruncat în aer sala de
mașini a fabricii de tutun, pentru a nu putea fi evacuată de autoritățile românești.7
În comuna Bățanii Mari cantorul ortodox
Gheorghe Gașpar a fost nevoit să părăsească comuna și să se refugieze în altă
localitate. Au căutat să-l omoare. Lui Nicolae Verea i-au devastat casa. Simion Roșu
a fost bătut. La fel a pățit și Ion Dogaru și
fiul său, împreună cu femeia. Nuța Rusu a
fost bătută și ea ... În comuna Vârghiș, elementele șoviniste, naționaliste s-au năpustit cu furie asupra românilor. Au spart
geamurile la toate cele 35 de case ale familiilor ortodoxe din comună. În comuna
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depășind chiar, în unele cazuri, traseul
stabilit de „arbitraj” (Bicfalău, Vâlcele, etc).
La 12 septembrie, guvernul maghiar a
emis „Ordinul Consiliului de Miniștri nr.
6440/1940 cu privire la extinderea asupra
teritoriilor răsăritene și ardelene realipite
Sfintei Coroane Ungare a „stării statariale militare”, care instaura în nordul Transilvaniei administrația militară. Pentru a
înțelege ce a însemnat practic introducerea administrației militare ungurești, care
era mecanismul ei și ce mijloace politice,
militare de represiune, teroare, intimidare, înfricoșare se foloseau în virtutea
unor „legi constituționale”, amintim doar
Ordonanța nr. 760/1939 a Ministerului de
Interne ungar, care sublinia că autoritățile
polițienești, jandarmerești, administrative au depline puteri de a lua măsuri de
orice natură împotriva tuturor celor care
erau bănuiți a fi „indezirabili față de noua
ordine de stat și îndeosebi față de ideea
Coroanei Sfântului Ștefan”.14
Administrația militară a introdus justiția
excepțională. „În fața tribunalelor militare statariale se condamnă omuciderea premeditată, în primul rând atentatorul cu arme și materiale explozive,
violența împotriva autorităților, cauzele
de lezmajestate, trădare, răzvrătire, stricăciunile care primejduiesc interesele
apărării naționale, precum și cazurile de
intenție și participarea la comiterea unor
infracțiuni”, prevedea textul legii statariale militare.15 Sprijinit permanent, cu mult
zel, de organizațiile paramilitare (gărzile
naționale), pregătite cu mult timp înainte,
regimul horthyst a procedat la exterminarea și eliminarea populației românești
majoritară, în scopul schimbării raportului demografic din teritoriul ocupat și
a permanentizării stăpânirii maghiare.
Practic, în atingerea acestui scop, regimul
administrației militare s-a folosit de maltratări, crime, masacre, expulzări, alungări, dislocări, în majoritatea cazurilor a
unor comunități compacte sau a unor

când vom fi tratați omenește însă, pe ziua
de 15 septembrie 1940, din cauza teroarei
am fost silit să mă refugiez de teamă să
nu mă omoare, ... în comună nu a venit armata, însă numai populația manifesta pe
străzi strigând: <<Trăiască Horthy, Trăiască Hitler, Trăiască Musolini!>>”. 11
A doua subfază, a primei perioade, cuprinde timpul scurs de la părăsirea teritoriului de administrația și armata română
și intrarea trupelor ungare – al predării
practic a teritoriului către statul ungar
-septembrie 1940- până la instaurarea
administrației civile maghiare -noiembrie
1940 –. Teritoriul trebuia cedat în 14 zile –
până la 13 septembrie la miezul nopții, în 9
etape, de câte una-două zile, „harta teritoriului a fost astfel împărțită în 9 zone succesive, fixându-se direcțiile de retragere a
armatei române și de înaintare a armatei
ungare. Ambele părți erau obligate să respecte graficul și orarul acțiunii de cedareocupare. În virtutea înțelegerilor, primele
trupe de ocupație horthyste urmau să
treacă granița la 5 septembrie 1940, dată
la care oficialitățile române trebuiau să
evacueze prima zonă.”12 Instrucțiunile de
predare adresate de ministrul de interne,
generalul David Popescu, prefecților din
județele cedate, impuneau „din partea
tuturor cumințenie desăvârșită, pentru ca
nu cumva, prin dezordine, să ajungeți la
situații și mai grave, care ar putea pune în
pericol existența noastră de stat independent”. 13 (vezi Anexa nr. 2,1 și nr. 2,2)
În județul Treiscaune prima unitate
militară ungară care a intrat în ziua de 12
septembrie, a fost Brigada 2 motorizată,
care după ce a ocupat Bistrița și Reghinul, a continuat înaintarea pe direcția
Toplița-Gheorgheni-Miercurea Ciuc, de
unde, după ce a trimis un detașament
spre Ghimeș, a continuat mișcările spre
Tușnad-Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. În seara zilei de 13 septembrie,
trupele ungare se aflau pe noua linie
de demarcație dintre cele două state,
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mari grupuri de români; a împiedicat
participarea reprezentanților populației
românești la viața politică și de stat; a
depus toate eforturile pentru maghiarizarea forțată, prin intermediul religiei,
școlii, presei, literaturii, instituțiilor administrative și judecătorești a românilor; a
trimis în închisori, lagăre de concentrare,
detașamente de muncă forțată în zona
ocupată, Ungaria și Germania, pe frontul
rusesc zeci și sute de mii de români; au
confiscat, expropiat, jefuit și distrus bunurile materiale ale românilor; au limitat
participarea românilor la activitățile comerciale, industriale, financiare ș.a.m.d.
Documentele de arhivă, la care avem acces astăzi, ne demonstrează că nu există
localitate din fostul județ Treiscaune în
care împotriva românilor să nu se fi folosit asemenea metode. Spre exemplificare
redăm mai jos două astfel de documente.
„Aceste grupe teroriste și de bătăuși
veneau la locuințele românilor, începeau
să cânte cântece înjositoare la adresa poporului român, declară Alexandru Bucșa,
din Aita Medie. Apoi urma actul al doilea.
Începeau să ne spargă geamurile, ușile.
Apoi urma fuga noastră, a românilor, din
case, pentru a nu fi prinși și bătuți. ... Cei
care nu apucau să fugă erau prinși, în
propria casă, bătuți groaznic, scuipați și
torturați în fel și chip. De fiecare dată bandele de teroriști ne lăsau citație în scris la
domiciliu, pentru ca a doua zi să ne prezentăm la primărie cu scopul de a renunța
<<de bună voie>> la limba română, biserica ortodoxă sau cea greco-catolică, la
școala românească și la portul românesc.
Desigur că după atâta <<muncă de lămurire>>, cu pușca, bâta și alte mijloace
teroriste, nu am avut ce face decât să ne
ducem la primărie a doua zi după jaf și
teroare, unde erau deja pregătite formularele tip de renunțare la limba și cultura
românească și trecerea la religia reformată. În felul acesta am devenit eu, împreună cu cele 34 de familii de români, peste

noapte maghiar. După ce am semnat, ni
se punea în vedere că de azi înainte nu
mai avem voie să vorbim în familie, pe
stradă, în societate decât limba maghiară. Școală în sat nu am mai avut decât în
limba maghiară. La biserica românească
nu am mai avut voie să ne ducem. De fapt
preotul a fost alungat din comună. Eram
amenințați cu moartea, dacă nu respectam legile statului horthyst. Mulți consăteni de-ai mei, pentru a-și păstra totuși
limba, școala și portul au fost nevoiți să se
refugieze în Țară”.16
Iată ce a declarat și preotul Gheorghe
Russu, din localitatea Zăbala, refugiat în
Țară la 16 octombrie 1940, privind această
perioadă a administrației militare: „Am rămas în mijlocul credincioșilor din Zăbala și
lângă Altarul sfânt al bisericii noastre unde
îmi dădeam seama că aveam de îndeplinit
un rol și o misiune frumoasă pentru a fi
îndrumătorul și călăuzitorul fraților noștri
rămași în robie. Dar hoardele barbare ale
neamului aziatic s-au pornit cu o serie de
acţiuni asupra bieților români distrugându-le tot și jefuindu-i și supunându-i la chinuri și suferințe de neînchipuit.
Porneau noaptea în cete și bombardau
cu pietre și gloanțe de pușcă locuințele
la aproape toți românii distrugându-le și
tare au avut de suferit locuințele locuitorilor Pavel P. Oprea, Vasile Luca, Dumitru
Rusandu, Gheorghe G. Oprea, Ioan M.
Condrea, Ioan Munteanu, Gheorghe Rusandu și alții. La cei amintiți mai sus le-au
distrus casele tăindu-le ferestrele, ușile și
pridvoarele cu topoare, mobila din casă
le-a sfărâmat-o complet, păturile, plapumele și pernele le-au tăiat cu cuțitele,
burdufii de brânză, făina și ce au găsit au
împrăștiat-o prin casă și prin curte. Locuitorului Petru Vulpoi din Pava care plecase
înainte de a veni armata maghiară i-au
dat foc la șura plină de bucate, i-a distrus
tot ce au găsit în casă, sticle cu bulion le-a
spart isbindu-le de pereți iar după aceste
isprăvi și-au făcut necesitățile în casă, ca
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acest sens stau mărturie documentele
de arhivă care înfățișează două cazuri din
județul Treiscaune: cazul localității Poiana
Sărată, unde au fost expulzați, în noaptea
de 15 spre16 octombrie, toți cei 678 de
români și a localității Vale Mare unde au
fost expulzați 292 de români.
Administrația militară, după ce a „pacificat” zona, la 26 noiembrie 1940 a fost înlocuită cu administrația civilă, care timp de
patru ani a continuat cu același zel politica
oficială a guvernanților maghiari de subjugare economică, socială, politică, spirituală, culturală și națională a populației
românești. Bilanțul crimelor, atrocităților,
violențelor și exceselor pe care le-a suferit populația românească din teritoriul
fostului județ Treiscaune cedat Ungariei
horthyste, în primele două săptămâni ale
aplicării dictatului, 31 august-13 septembrie, și în cele 72 de zile ale administrației
militare, „pe baza datelor deținute încă
din anii ocupației de către serviciile de
specialitate ale Președenției Consiliului de Miniștri al României”, arată astfel:
„omoruri 24, schingiuiri 69, bătăi 258,
arestări 381, profanări 25, devastări colective 11, devastări individuale 160, total
928”.20 Statisticile, întocmite de oficialități
românești și de ocupație, privind persoanele refugiate și expulzate sunt uimitor
de exacte. Pentru fiecare localitate există
tabele nominale și declarații personale
ale persoanelor refugiate, care se află în
fondul arhivistic al acesteia și cu persoanele expulzate, care arată cauza, sau la
observații este trecută funcția – preot,
învățător, jurist, funcționar sau pur și simplu „mare român”.
La 5 luni de la „arbitrajul de la Viena, pe 1
februarie 1941, guvernul Ungariei a organizat recensământul general al populației
din întregul teritoriu stăpânit atunci, deci
și din județul Treiscaune. Dar, în perioada
scurtă de stăpânire în această zonă s-au
produs modificări substanțiale de fond.
Din localitățile județului s-au refugiat ori

să dea dovadă complectă de civilizație.
Pe toți cei la cari le-au distrus locuințele
jandarmii au luat forțat declarații dela fiecare, că nu au nici o pretenție de despăgubire amenințându-i că în caz contrariu
le va da foc și îi va omorî. În fața acestor
prigoniri, noaptea fiind nevoit să stau
ascuns fără a putea dormi, iar ziua ocupat cu credincioșii pe la autorități fiind,
m-am îmbolnăvit greu, având hemoptizie abundentă, m-a pus la pat greu bolnav. Deși eram greu bolnav mi s-au trimis
amenințări ca să plec dacă nu vreau să
sufăr prigonirile ce le proectau. În asemenea situație fiind am plecat în refugiu și
am venit în comuna Sita Buzăului unde
îmi este familia”. 17
Concomitent cu săvârșirea acestor acțiuni antiromânești, autoritățile
administrației militare au promovat o politică de stat oficială de alungare, expulzare,
dislocare în masă a populației românești,
ca mijloc premeditat de schimbare forțată
a raportului numeric dintre naționalități
în favoarea maghiarilor, „mergând până
la avansarea, în perioada regimului
administrației civile, încă în 1941-1942 a
ideii alungării forțate, a <<curățirii>> teritoriului cotropit de întreaga populație
românească și a celorlalte naționalități
nemaghiare și negermane”,18 politică
afișată fără jenă de oficialitățile horthyste, organizațiile paramilitare, partidele
politice care aveau drept scop realizarea
sloganurilor lor naționalist-șovine: „Patrie
fără valahi” și „Toți valahii să se care”. În
marea lor majoritate ordinele de expulzare nu motivau cauzele iar, atunci când
le consemnau se specifica cauze precum
„nu prezintă încredere” sau „are sentimente românești”. Expulzările au vizat, în
primul rând, intelectualitatea românească, autoritățile maghiare plecând de la
premisa că „poporul fără cărturarii săi, ar
putea fi manevrat după voia și bunul plac
al stăpânirii”19, dar au vizat și „curățirea”
totală de elementul etnic românesc. În
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acelorași cauze și măsuri de forță, până
la trecerea teritoriului sub administrație
românească, în martie 1945. Formele și
mijloacele de constrângere chiar s-au
multiplicat în această perioadă. Este de
consemnat și faptul că, până la data de 31
martie 1943, în România s-au înregistrat
un număr de 14.221 de români originari
din cele trei județe menționate, dintre
care 6.842 erau din județul Treiscaune.
Aceste date mai atestă faptul că deficitul de populație românească ce s-a creat
în această zonă în perioada respectivă
a provenit, în majoritate absolută, din
populația băștinașă și nu așa cum se mai
afirmă uneori, fără suport documentar, că
ar fi fost din populația care s-a stabilit în
această zonă după anul 1918, calificată
pe nedrept cu epitetul de „coloniști”. Datele statistice oficiale românești de la Recensământul General al Populației celor
trei județe din anul 1930, relevă faptul că
numărul cetățenilor stabiliți la acea dată
acolo, și care erau născuți în alte regiuni
istorice ale României – Bucovina, Basarabia, Muntenia și Oltenia – sau din afara
teritoriilor unite cu Țara la 1 Decembrie
1918, a fost de 6.637 persoane, adică 1,6
% din totalul populației. 23
În județul Treiscaune, față de anul 1930,
în 1941 românii au scăzut cu 11.592 persoane, iar maghiarii au crescut cu 26.173.
În mediul urban, cu excepția localității
Covasna – care are în componența
sa cartierul românesc Voinești, veche
așezare de oieri – în toate celelalte orașe,
comunitățile românești au fost practic lichidate, pierderile cele mai mari înregistrându-se în reședința județului, orașul
Sfântu Gheorghe, unde populația românească a scăzut de la 2.211, în 1930, la
102 în 1941. În mediul rural, cu excepția
localităților Brețcu, Valea Mare, Vâlcele,
Zagon și Zăbala, unde cu toată prigoana dezlănțuită, s-au păstrat nucleele de
populație de câteva sute de persoane, în
restul localităților valul intoleranței a spul-

au fost expulzați în România un mare număr de cetățeni de naționalitate română, prin care s-a creat un deficit mare de
populație, atât de etnie română, cât și pe
totalul ei, față de situația din iulie 1940. În
același timp, din Ungaria, pe cale oficială,
a fost adusă și stabilită o populație numeroasă de etnie maghiară în administrație,
poliție, jandarmerie, armată, în domeniul
economic și social, precum și prin imigrări
pe cale particulară. Tot atunci, din România, s-a refugiat în teritoriul județului un
număr însemnat de cetățeni de etnie maghiară sau chiar de alte etnii. Toate aceste
mișcări rapide de populație ce au avut loc,
se vor oglindi în datele statistice oficiale
înregistrate la recensământul ungar din februarie 1941, care, parțial, au fost publicate
de către Oficiul Central de Statistică Ungară prin revista sa de specialitate, iar în anul
2002, publicat integral de profesorul Traian Rotariu și colaboratorii săi de la Catedra
și Laboratorul de Sociologie al Universității
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.21
Datele înregistrate la recensământ
atestă o scădere bruscă a populației de
naționalitate română, pe totalul celor trei
județe secuizate, - Ciuc, Odorhei, Treiscaune - cu peste 32.000 de locuitori, adică
cu 42,6% față de situația existentă la 31
iulie 1940, din care în județul Treiscaune cu 15.010 locuitori, reducându-se
de la 14,8% la 3,7% în totalul ponderii
populației județului.22 Este apoi de consemnat faptul că s-au refugiat, dar mai
ales au fost expulzați prin forță majoritatea conducătorilor spirituali ai populației
românești – învățători, profesori, preoți,
juriști, medici – aducându-se și pe această
cale prejudicii grave intereselor individuale și colective ale acestei etnii, cea care a
supraviețuit tuturor măsurilor de forță și
discriminare și nu a părăsit teritoriul.
Dar pierderile de populație românească ce s-au înregistrat la recensământul din
luna februarie 1941 nu au fost singurele,
întrucât ele au continuat sub impactul
157

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Dr. Ioan Lăcătuşu, Prof. Vasile Stancu

arhivă. În anexele nr. 3 și nr. 4, sunt prezentate astfel de documente, majoritatea
inedite, provenite din depozitele Arhivelor naţionale Covasna, fondul Pretura
plășii Buzăul Ardelean, pe teritoriul căreia s-a refugiat o mare parte a populației
din teritoriul supus ocupației ungurești
și fondul Legiunea de jandarmi Treiscaune, instituţie care a constatat și semnalat
ilegalitățile, abuzurile, vinovățiile și crimele săvârșite de populația maghiară locală, armata de ocupație și administrația
ungară în perioada menționată.
Dar calvarul românilor din inima României nu s-a terminat în martie 1945. La
sfârșitul acelei perioade, pe bună dreptate istoricul Petre Țurlea afirma că, în acei
ani, „s-a trecut de la stăpânirea maghiară
la una sovietică, apoi la una românească,
pentru ca în final să se înființeze Regiunea
Autonomă Maghiară, un adevărat Stat
în Stat. În timpul celui de-al II-lea război
mondial, instaurarea stăpânirii maghiare
a fost impusă de puterile fasciste; în 1952,
înființarea Ungariei Mici în inima României a fost impusă de țara bolșevismului”.25
Ce va mai fi în viitorul apropiat cu românii din aceste părți ale Țării, ce li se
mai pregătește de cei care sunt puși să-i
apere, vom trăi și vom vedea, dar putem
afirma cu toată certitudinea că starea de
spirit este asemănătoare celei din toamna anului 1944. Între o minimă speranță
și o profundă dezamăgire față de politica
autorităților centrale românești.

berat comunități întregi, unele deosebit
de mari precum în cazul comunei Malnaș
- respectiv a satelor Micfalău și Bixad –
unde pierderile românești au depășit 200
de persoane, dar și a altor localități precum Ozun, Bățani, Belin, Comandău, Aita
Mare, Brăduț, Vârghiș, Ojdula ș.a.24
Administrația românească, în urma actului de la 23 august 1944 și a luptelor
armatei române de eliberare a nordului
Ardealului se va instala pentru o scurtă
perioadă – 8 septembrie -14 noiembrie
1944 – teritoriul intrând sub administrarea Comisiei Aliate, în speță forțele sovietice, autoritățile românești fiind silite
să se retragă la Prejmer-Brașov. Cu largul
concurs al unor elemente horthyste, readuse în fruntea administrației locale de
forțele sovietice, care au instaurat o așa
zisă „prefectură populară”, în perioada 13
noiembrie 1944-6 martie 1945, s-a ajuns
la un nou val de teroare, în urma căruia au
căzut victime – prin arestări, amenințări,
expulzări și bătăi – românii. La învinuirile de „a fi român” și „ortodox” se adaugă
acum aceea de „dușman al democrației”,
care în fond putea însemna orice. Astfel
cei reveniți, în septembrie 1944, au făcut
cale întoarsă, termenul de reveniri religioase pentru români a încetat, preoții
ortodocși au fost siliți să plece, iar o parte din cei rămași sunt arestați, metodele
de intimidare s-au intensificat, generând
o crescândă atmosferă antiromânească.
Cât privește starea de spirit a populației
românești rămasă pe loc, în convingerea
că răul cel mare a trecut, aceasta trăia o
profundă dezamăgire.
Tot acest calvar al românilor, din perioada 31 august 1940 - martie 1945, datorat
greșelilor politico-militare și abandonării
lor de diferitele regimuri politice aflate la
cârma Țării, dramele individuale sau colective prin care au trecut românii, și-n
majoritatea cazurilor alături de ei și evreii, aflați în teritoriul cedat din fostul județ
Treiscaune, se reflectă în documentele de
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Art. 2. Teritoriul român atribuit Ungariei
va fi evacuat de trupele românești într-un
termen de 15 zile și remis în bună ordine
acesteia. Diferitele faze ale evacuării și ale
ocupării, precum și modalitățile lor vor fi fixate în termen de o comisie româno-ungară.
Guvernul ungur și român vor veghea ca evacuarea și ocuparea să se desfășoare în ordine
completă.
Art. 3. Toți supușii români stabiliți în această zi pe teritoriul ce urmează a fi cedat de
România dobândesc, fără alte formalități,
naționalitatea ungară. Ei vor fi autorizați să
opteze în favoarea naționalității române întrun termen de șase luni. Acele persoane care
vor face uz de acest drept vor părăsi teritoriul ungar într-un termen adițional de un an
și vor fi primiți în România. Ei vor putea să ia,
fără nici o împiedicare, bunurile lor mobile,
să lichideze proprietatea lor imobilă, până în
momentul plecării lor, și să ia cu ei produsul
rezultat. Dacă lichidarea nu reușește, aceste
persoane vor fi despăgubite de Ungaria. Ungaria va rezolva într-un mod larg și acomodant toate chestiunile relative la transplantarea optanților.
Art. 4. Supușii români de rasă ungară,
stabiliți în teritoriul cedat în 1919 de către Ungaria României, și care rămân sub suveranitatea acesteia, primesc dreptul de a opta pentru
naționalitatea ungară, într-un termen de șase
luni. Principiile enunțate în paragraful trei vor
fi valabile pentru persoanele care vor face uz
de acest drept.
Art. 5. Guvernul ungar se angajează solemn să asimileze în totul cu ceilalți supuși
unguri pe persoanele de rasă română, care,
pe baza arbitrajului de mai sus, vor dobândi
naționalitatea ungară. Pe de altă parte, guvernul român ia același angajament solemn
în ceea ce privește pe supușii de rasă ungară,
care vor rămâne pe teritoriul român.
Art. 6. Detaliile rezultând din transferul de
suveranitate vor fi reglementate prin convenția
directă între guvernele român și ungar.
Art. 7. În cazul în care dificultăți sau îndoieli s-ar ivi în cursul aplicării acestui arbitraj,
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Anexa nr. 1.
Conținutul documentului impus și semnat la Viena, în 30 august 1940
„Art. 1. Traseul definitiv al liniei de frontieră,
care desparte România de Ungaria, va corespunde aceluia marcat pe harta geografică aci
anexată. O comisie româno-ungară va determina detaliile traseului la fața locului.
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tea duce pe toți la situații dureroase, și pentru
ca predarea teritoriului să se facă în liniște și
cât mai civilizat. Ministerul Internelor, general
David Popescu, 1704/ 31/8/1940”.
Sursa: Arhivele Statului, Satu Mare, Fond
Prefectura, Mapa 7, Dosar nr. 8.

guvernele român și ungar se vor înțelege pe
cale directă. Dacă într-o chestiune sau alta
înțelegerea nu se realizează, litigiul va fi supus
guvernelor Reichului și Italiei, care vor adopta
o soluție definitivă...”
Text preluat din: Alexandru Vianu, Constantin Bușe, Zorin Zamfir, Gheorghe Bădescu,
„Relații internaționale în acte și documente”,
vol. II (1939 – 1945), Editura Didactică și Pedagogică, 1976, p. 62-63.

Anexa 2.2.
Ordine circulare referitoare la predarea
instituţiilor publice din jud. Treiscaune către reprezentanţii populaţiei maghiare, în
septembrie 1940

Anexa nr. 2. 1.
Telegrama nr. 1704/ 31/8/1940 transmisă de Ministerul de Interne tuturor prefecturilor din Ardealul de Nord

1. Circulară privind redactarea proceselor
verbale de predare cu ocazia părăsirii teritoriului Transilvaniei de Nord. „Urmare la circulara no. 497/1 septembrie 1940, Excelenţa Sa
Domnul Rezident Regal al Ţinutului Bucegi, a
aprobat ca de comun acord cu reprezentanţii
maghiari să procedăm de îndată la întocmirea proceselor verbale de predare a instituţiilor ce le părăsim astfel:
Va fi invitat delegatul numit de reprezentanţii maghiari, care să semneze procesul
verbal de primire şi totodată să ia în primire şi
paza instituţiilor ce i se predă, în care scop va
instala o gardă naţională maghiară neînarmată, care va purta bandă albă la braţul stâng.
Se precizează că predarea şi instalarea acestei gărzi, va avea loc numai când autorităţile
române vor părăsi localitatea şi numai la cererea autorităţilor române. Sf. Gheorghe, la 5
septembrie 1940, Prefectul jud. Treiscaune, Lt.
Col. Pompiliu Georgescu”
Sursa: Arhivele Naţionale Covasna, Fond
Primăria Sf. Gheorghe, dos. 976/1940, f. 1
2. Ordin pentru evacuarea ofiţerilor şi a
instituţiilor de stat. „Domnii şefi de autorităţi
sunt preveniţi ca până luni 9 septembrie 1940
au obligaţia să-şi evacueze întregul avut evacuabil atât al instituţiei, cât şi al personalului.
Se vor intesifica trasporturile la maximum,
căci în ziua de 10 autocamioanele vor avea
altă destinaţie. Fiecare şef de instituţie va verifica atât predarea localurilor cât şi a mobilierului, după procesul verbal întocmit şi semnat.

„Domnule prefect,
„Față de situația creată prin hotărârea de
la Viena, hotărâre dureroasă pentru neamul
românesc, se impune din partea tuturor
cumințenie desăvârșită, pentru ca nu cumva,
prin dezordine, să ajungeți la situații și mai
grave, care ar putea pune în pericol existența
noastră de stat independent.
De aceea, ca păstrător al ordinii publice, vă îndemn a lua imediat contact cu toți
reprezentanții vieții noastre publice și de a
începe de îndată o propagandă intensă în
sensul ca populația românească din teritoriile pierdute să fie liniștită, să rămână pe
loc în mod ostentativ, chiar în mod dârz, și
strâns uniți, poporul cu pătura intelectuală.
Îndemnați pătura intelectuală de toate gradele să nu părăsească poporul, să rămână în
mijlocul său, servindu-l de cauză ca și în trecut, îndemnându-l la unire și la muncă dârză.
Ardelenii cunosc pe noii stăpânitori și n-au
motiv a se teme de ei, fiindcă i-au înfruntat în timpuri mult mai critice ca cele de azi.
Autoritățile vor rămâne și ele pe loc, pentru a
veghea la ordine și liniște, până la momentul
predării. Luați contact și cu reprezentanții minoritari, rugându-i să impună conaționalilor
abținerea de la orice provocare, pentru a se
evita generalizarea dezordinii, care ne-ar pu-
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avut de suferit locuințele locuitorilor, Pavel P
Oprea, Vasile Luca, Dumitru Rusandu, Gheorghe G. Oprea, Ioan M Condrea, Ioan Munteanu(?), Gheorghe Rusandu și alții.
La cei amintiți mai sus le-au distrus casele
tăindu-le ferestrele, ușile și pridvoarele cu topoare, mobila din casă le-a sfărâmat-o complet, păturile, plapumele și pernele le-au tăiat
cu cuțitele, burdufii de brânză, făina și ce au
găsit au împrăștiat-o prin casă și prin curte.
Locuitorului Petrea Vulpoi din Pava care plecase înainte de a veni armata maghiară i-au
dat foc la șura plină de bucate, i-a distrus tot
ce au găsit în casă, sticle cu bulion le-a spart
isbindu-le de pereți iar după aceste isprăvi
și-au făcut necesitățile în casă, ca să dea dovadă complectă de civilizație. Pe toți cei la
cari le-au distrus locuințele jandarmii au luat
forțat declarații dela fiecare, că nu au nici o
pretenție de despăgubire amenințându-i că
în caz contrariu le va da foc și îi va omorî.
În fața acestor prigoniri, noaptea fiind nevoit să stau ascuns fără a putea dormi, iar
ziua ocupat cu credincioșii pela autorități
fiind m-am îmbolnăvit greu având hemoptizie abundentă m-a pus la pat greu bolnav.
Deși eram greu bolnav totuși mi s-au trimis
amenințări ca să plec dacă nu vreau să sufăr prigonirile ce le proectau. În asemenea
situație fiind am plecat în refugiu și am venit
în comuna Sita Buzăului unde îmi este familia.
Am dat această declarație cu întârziere din
motiv că am fost greu bolnav în pat oprit de
medic de a vorbi. Aceasta îmi este declarația
pe care o susțin. Ss Pr.Gheorghe Russu; data
refugiului: 16 X 1940”.
Sursa: Arhivela Naţionale Covasna (ANC),
Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662,
p.33
„Declarație. Subsemnații locuitorii din comuna Zăbala, Județul Trei-Scaune,/Ardealul
de Nord cedat Statului Ungar/ prin prezenta
declarăm următoarele:
În ziua de 17 Noenvrie 1940, pe la orele 4 dim.
s-au prezentat la locuințele noastre jandarmi
unguri care ne-au pus în vedere ca imediat să
fim gata de plecare împreună cu soție și copii,

Fiecare şef de instituţie se va interesa personal de felul cartiruirii instituţiei şi a familiilor
pe zona de cartiruire, deoarece Excelenţa Sa
Domnul Rezident Regal Profesor Alexianu, v-a
trece să vadă cum ne-am instalat. Comisia de
cartiruire pentru Braşov îmi va face o dare de
seamă, luni la ora 18, când toţi şefii de autorităţi sunt rugaţi să se întrunească la Prefectură
spre a primi ultimele dispoziţii. Sf. Gheorghe.
la 7 septembrie 1940, Prefectul jud. Treiscaune, Lt. Col. Pompiliu Georgescu”.
Sursa: Arhivele Naţionale Covasna, Fond
Primăria Sf. Gheorghe, dos. 1023/1940, f.1

Anexa nr. 3.

Tabele nominale, situaţii statistice,
declaraţii şi fişe cu datele personale ale
refugiaţiilor şi expulzaţilor din unele
localităţi ale jud. Trei Scaune rămase în
teritoriul cedat Ungariei hotrhyste
„Declarație. Subsemnatul Gheorghe Russu preot ort. rom. în comuna Zăbala, județul
Treiscaune refugiat la data de 16 octombrie
1940 în comuna Sita Buzăului, județul Brașov,
declar următoarele:
În urma cedării către Ungaria a teritoriului
ce păstoream m-am hotărât și am rămas în
mijlocul credincioșilor bisericii pe care o păstoream ca să fiu un mângâietor și conducător
al populației românești din comuna Zăbala
ajunsă din nou în robia stăpânilor pe nedrept
al pământului nostru sfânt. Am rămas în mijlocul credincioșilor din Zăbala și lângă Altarul
sfânt al bisericii noastre unde îmi dădeam
seama că aveam de îndeplinit un rol și o misiune frumoasă pentru a fi îndrumătorul și călăuzitorul fraților noștri rămași în robie.
Dar hoardele barbare ale neamului aziatic
s-au pornit cu o serie de neînchipuit asupra
bieților români distrugându-le tot și jefuindui și supunându-i la chinuri și suferințe de neînchipuit. Porneau noaptea în cete și bombardau cu pietre și gloanțe de pușcă locuințele la
aproape toți românii distrugându-le și tare au
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Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p.8
„Declarație. Subsemnații locuitorii din comuna Covasna și Zagon Județul Treiscaune,
expulzați de autoritățile maghiare din Ardealul de Nord cedat Statului Ungar, prin prezenta declarăm următoarele:
Noaptea pe la orele 12 vin jandarmi cu
autoritățile civile comunale la locuințele
noastre și ne somează ca să mergem cu ei
la primărie. Din case nu ne lasă să luăm decât strictul necesar pentru corp, apoi casele
sunt sigilate și încuiate de autorități. După
ce românii sunt adunați, în grupuri mari sunt
duși de soldați, jandarmi și grăniceri unguri
la primărie unde se fac percheziții și se ridică sumele de bani ce sunt mai mari de 1000
lei și obiectele de valoare, în urmă grupurile sunt îndreptate noaptea spre frontieră și
expulzați, fără a ni se da vre-o dovadă pentru
bani sau obiectele confiscate. Pe noi nu ne-a
bătut, dar alții cari nu se grăbeau să iasă mai
repede la ordinul lor îi bătea, înjura și îi da
afară cu forța.
Românilor, civili(i) și armata Maghiară le
face mare mizerie, sparg geamurile, prind pe
Români pe străzi și (-i) bat în mod barbar, umblă beți cântând pe stradă, înarmați cu ciomege, iar când găsesc câte un român, îi adresează cuvinte murdare și îl bat până la sânge și
îl înjură. Populația română trăiește în mizerie
din cauza lipsei de sare, gaz, zahăr, ulei, făină,
etc. Pe noi ne-a izgonit pe motiv că, noi i-am
sărăcit și să rămână ei ca să aibă ce mânca.
Armata în marș, cântă cântece înjositoare la
adresa românilor sub formă de batjocură. Românii mai sunt maltratați și schingiuiți pentru
faptele din trecut, adecă reclamațiile ce s-au
făcut contra ungurilor care au pierdut în....(?)
când se fac reclamații de către unguri în fața
autorităților maghiare.
Drept pentru care dăm prezenta declarație.
Barcani, la 19 Noenvrie 1940. Declaranți, În fața
noastră. Semnează 17 persoane. Primar: Gh.
Balcu, Notar: I Pașcan; expulzaţi în 19 XI 1940”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p.15

și să ne luăm numai strictul necesar că trebuie
să ne ducă în comuna Covasna la Comandamentul Militar pentru a da declarații. În câteva
minute a trebuit ca să fim gata și sub excortă
cu întreaga familie am fost duși la primărie. Cei
ce ne-am opus acestei somații am fost bătuți
crunt. Ajuns la primărie am fost îmbarcați pe
niște căruțe și trimiși în comuna Zagon, unde a
trebuit să ne dăm jos din căruță și să venim pe
jos până la frontieră, o distanță de circa 4 km. În
urma stăruințelor noastre, de a ne lăsa cel puțin
o căruță pentru copii mici și soțiile bolnave, în
urma acestor stăruințe au acceptat ca să ne dea
4 căruțe (proprietatea noastră) cu cari am venit până la frontieră. Ajunși la frontieră am fost
lăsați liber ca să trecem frontiera la ora 21.
Declarăm mai departe că în urma acestora
ne-a rămas acolo toată averea noastră, noi neavând asupra noastră decât câte un singur rând
de haine. Casele ne-au rămas cu tot ce a fost
în ele acolo. Grajdurile cu animalele fără nici
un îngrijitor. Imediat după ocupație, populația
maghiară din comună a pus la dispoziția armatei un număr de 240 arme și 2 mitraliere - cu
care s-a înarmat tineretul maghiar și cu ajutorul trupelor de ocupație au început a ne distruge casele și mobila din casă prin tragerile făcute cu arme în cursul nopților -. Apoi a început
perchezițiile sub pretextul ...(?) am fost luați la
bătaie și bătuți până la sânge săptămâni în șir.
Contesa Armin Micheș, din Zăbala, care azi are
un cumnat în comuna Budila Jud Brașov, /Grof
Micheș? Când s-au întors bandele maghiare
dela distrugeri și maltratarea locuitorilor români din comună, a întrebat pe aceștia câți
români au împușcat? La răspunsul acestora că
nu au omorât nici unul, i-a scuipat și a spus să
pună din nou mâna pe arme și nici un român
să nu mai rămână în comună. În timpul cât am
fost excortați dela comuna Zăbala și până la
frontieră pe tot parcursul am fost huiduiți și
scuipați de populația maghiară.
Aceasta ne este declarația care o dăm și
semnăm propriu. Barcani, la 18 Noenvrie 1940,
Declaranți: În fața noastră. Semnează 13 pers.
Învățător: Gh. Fediuc. Notar: I. Pașcan; expulzaţi în data de 17 XI 1940”
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pereți goli chiar și geamurile le-au luat cele
care au fost în stare mai bună, astfel că am fost
siliți să plecăm cu ce a fost pe noi. Ne-au luat și
vitele în acea noapte astfel că dimineața când
ne-am dus n-am mai găsit decât santinele maghiare care nu ne lăsau să mai intrăm în spre
centrul comunei și nici chiar în curțile noastre.
Văzându-ne în această stare de plâns am
plecat spre frontieră în ziua de 21 Noenvrie
1940 și în seara aceleași zile am ajuns la pichetul de grăniceri români trecând frontiera la
punctul Barcani jud. Brașov, prezentându-ne
la primăria comunală Barcani în ziua de 23 Noenvrie 1940, de unde am fost repartizați pentru comuna Vama-Buzăului Județul Brașov
unde am fost plasați pela casele fraților noștri
români.
Aceasta ne este declarația pe care o
susținem și semnăm propriu. Vama-Buzăului
23 Noenvrie 1940. Declaranți (6 semnături).
Prezenta declarație s-a dat și semnat în fața
noastră. Vama-Buzăului 23 Noenvrie 1940.
Primar, C-tin Burcus; Secretar V. Șerban”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p.17
„Declarație. (formular cu rubrici tipărite
- n.n.). Subsemnatul Șandru Gheorghe de profesiune lăcătuș mecanic refugiat din Sfântul
Gheorghe, teritorii cedate Ungariei, actualmente domiciliat în comuna Teliu jud. Brașov,
prin prezenta declar și răspund la următoarele:
1/. Unde ați aflat de verdictul dela Viena?
În timpul concentrări în comuna Slobozia
Jud. Neamț.
2/. Ce hotărâre ați luat după pronunțarea
acestui verdict și ce credeți să descrieți mai
important din această perioadă premergătoare retragerii trupelor Române?
Nu am putut lua nici o hotărâre pentru că
eram concentrat iar în ziua de 9 Sept. am fost
desconcentrat și am plecat după bagaje.
Ajungând acasă autoritățile militare și civile
erau evacuate și mie mi-a fost frică să plec în
timpul acela fiind silit a rămâne pe loc la serviciul unde l-am avut „Uzinele Textile”.
3/. Ce ați văzut și ce aveți de povestit din
preziua intrării trupelor maghiare?

„Declarație. Subsemnații locuitori din comuna Zagon, Județul Trei Scaune/Ardealul de
Nord cedat statului Ungar, prin prezenta declarăm că în seara zilei de 20 Noenv. a. c. pe la
orele 10 seara s-a prezentat la locuințele noastre autoritățile maghiare și ne-a pus în vedere
ca să ne pregătim și să plecăm în România fiind
că acolo nu mai putem să trăim. Unii dintre noi
s-au opus. Însă în urma acestei opuneri am fost
bătuți până la sânge. După ce ne-am luat din
casă câte un rând de haine și puțină mâncare,
autoritățile militare ne-au luat tot ce am avut
mai bun prin casă, la fel și toți banii ce i-am avut
asupra noastră, apoi au început a ne distruge
toată mobila și lucrurile mai bune din casă. Apoi
sub excortă am fost scoși din comună până la
marginea comuni unde ne-au arătat frontiera,
spunându-ne ca să trecem pe unde vrem.
Din ziua de 20 Nov. a.c. și până azi am tot
venit până am ajuns în comuna Barcani,
înghețaţi de frig și morți de foame. Aceasta
ne este declarația pe care o dăm și semnăm
propriu. Barcani, la 23 Noenvrie 1940. În fața
noastră. Declaranții. (5 semnături). Primar: Gh.
Balcu, Notar: I. Pașcan”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p.11
„Declaraţie. Subsemnații Ioan Bălăcean,
Ilie Bălăcean, Dănilă Ioan, Andrei Bălăcean,
Roman Neculai și Belinar Erodion toți din comuna Zagon, Județul Trei Scaune, declarăm
următoarele:
În ziua de 20 Noenvrie a.c. pe când ne aflam
toți în gospodăriile noastre cam pe la orele 10
din noapte au venit la noi, soldați maghiari
și civili începând să ne maltrateze în modul
cel mai barbar, spunându-ne că dacă încă
dimineața nu părăsim localitatea să trecem
frontiera în România atunci vom fi împușcați
fără nici o excepție. Chiar în acea noapte am
fost siliți să părăsim locuințele noastre cu tot
ce era în ele și ne-am retras în pădurile apropiate de comună pentru a nu fi chinuiți.
În dimineața zilei de 21 Noenvrie 1940 neam dus iarăși la casele noastre pentru a ne lua
ceva din îmbrăcăminte și n-am mai găsit nimic
în case, ne-au fost prădate și lăsate numai cu
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2. Scopul mi-a fost ca să văd cum se vor
purta cu românii fiind în speranța că această
nedreptate nu va dura. Când am sosit acasă
Dl. Subnotar m-a chemat și mi-a pus în vedere
ca să-mi văd de lucru mai departe eu fiind angajat ca pădurar comunal, ceiace am și făcut
până în ziua intrării trupelor maghiare în comună când nu mi s-a mai dat voie a funcționa,
ridicându-mi-se și arma.
Încă până ce erau jandarmii români în comună s-a înființat o gardă națională compusă
numai din unguri, românii neavând voie de a
face parte din aceasta. Această gardă era pentru menținerea ordinei în comună.
3/. În ziua când a venit armata maghiară
după ce a fost primită cu mare fast încă dela
intrarea în comună, la care fast am fost o parte dintre români siliți a lua parte împreună cu
preotul Ioan Ciora la primărie s-au ținut discursuri, unde a voit ca în numele populației să
vorbească și preotul român mai multe femei
la îndemnul bărbaților au încercat să tragă jos
pe preot spunând că ce caută între autoritățile
maghiare să le murdărească, iar ceilalți făceau
haz pe tema aceasta și râdeau. Locuitorul
Szekely Francisc a spus în gura mare că Anton
Gheorghe tot pădurar comunal va fi primul la
care îi va vărsa creerii.
4/. La câteva zile după venirea armatelor
maghiare locuitorul Bogoly Andrei a mers la
preotul român Ioan Ciora și i-a spus că-l chiamă la primărie Maiorul ungur momindu-l astfel
să iasă afară, iar în grădina Mikes ia eșit o ceată
înainte împreună cu Bogoly Andrei și l-au bătut voind să-l omoare. A scăpat cu viață numai
mulțumită a două unguroaice cari au început să
strige. Preotul a rămas în nesimțire câtva timp
după care cu mare greutate a mers până acasă.
În urma acestei bătăi a zăcut în pat cam 2 săptămâni după care cu ajutorul unui român care l-a
pus în car iar peste el fân a trecut granița. În caz
că rămânea mai departe în comună sigur că ar
fi fost omorât de barbarii de unguri. Un refugiat
ungur din Brașov împreună cu ceilalți cari l-au
atacat pe preot în prăvălia lui Rab Imre au voit
să-l tae cu briceagul pe Gheorghe Furtună pentru că era îmbrăcat cu ițari. A scăpat mulțumită

În timpul intrării trupelor maghiare am fost
acasă, însă nu am ieșit afară de frică.
4/. Ce s-a întâmplat cu D-V. s-au alți români
după intrarea trupelor maghiare, povestind
numai faptele văzute sau trăite.
La intrarea trupelor maghiare populația
civilă a orașului a început o prigoană contra
Românilor, spărgând geamurile la locuințele
locuitorilor Români și la Biserica Ort. Rom. în
timpul nopții, unde am fost și eu prezent auzind zgomot.
5/. Ce ați auzit de la alții și dela cine?
Nimic. (...)
7/. ?
În ziua de 25 Sep. am fost dat afară din serv.
de Comand. Militar, spunându-mi că sunt român și nu mai am ce căuta după serviciu, expulzându-mă fără nici un act.
8/. Cine din familia D-V a mai rămas în
Ardealul cedat și câți ați fost expulzați sau
refugiați?
În Ardealul cedat mi-a rămas mama și 2 frați.
9/. Ce avere mobilă sau imobilă și de orice
altă natură ați lăsat acolo/ descrierea și valoarea cu arătarea localității unde se găsește.
Nici o avere.
10/. Tot ce știți și tot ce relevă suferințele
Românilor declarând ce este mai important
până în momentul când v-ați refugiat.
În timpul când eram acolo o echipă de 7
unguri au atacat pe omul de serviciu dela Oficiul Poștal lovindu-l în stare mortală.
Drept care dau prezenta declarație pe care
o semnez
Teliu la 20 Dec. 1940, Declarant. ss. Sandru
Gheorghe. Pentru conformitate cu originalul.
Notar...”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.642, p.102 -103
„Decalaraţie. Subsemnatul Poloșan Alexe,
căsătorit cu 2 copii, refugiat din comuna Zagon Jud. Treiscaune, declar următoarele:
Când s-a dat verdictul dela Viena eram concentrat în comuna Blejoiu Jud. Prahova. Fiind
din teritoriu cedat am fost imediat desconcentrat și am mers acasă înainte de intrarea
armatelor maghiare.
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1. Verdictul dela Viena l-am aflat la domiciliu prin radio.
2. Crezând că Ungurii vor respecta toate
punctele din verdict eram hotărât să rămân în
mijlocul credincioşilor. După verdict imediat
autoritățile române au instituit o gardă civilă
constatatoare din Români și Unguri și în tot
timpul a fost liniște și ordine.
3. În vreme ce ungurii făceau pregătiri
mari pentru primirea trupelor maghiare,
românii erau cu totul pasivi, stând retrași în
locuințele lor.
4. În ziua intrării trupelor m-am simțit dator să reprezint pe Români în fața armatei.
N-am putut însă vorbi din cauza vociferărilor
mulțimii care striga jos cu el, nu ne trebuie
valah, trebuie să i se smulgă barba etc... În
noaptea aceleiași zile un banderiu de călăreți
unguri au manifestat pe străzile românești
batjocorind pe Români.
În preziua intrării armatei maghiare, preludiu… s-au distrus troițele românești, s-au depărtat de pe instituții și prăvălii toate firmele/
inscripțiile/ românești. În noaptea când au
intrat trupele ungurești necunoscuți au dărâmat frumosul monument ridicat de Români
în amintirea eroilor morți pe câmpul de luptă, la temelia căruia erau osemintele a 8 eroi
necunoscuți.
Trei săptămâni după intrarea trupelor maghiare în com. Covasna – relativ - a fost liniște.
La trei săptămâni, cu ocaziunea vizitei pe care
a făcut-o Regentul Horty la contele Mikes în
Zăbala, a fost întâmpinat la gara Covasna de
autorități și mult popor. Seara un banderiu
de călăreți unguri au manifestat din nou printre Români. Trecând pela casa parohială au
strigat: „Vino afară . . ., spărgând geamurile,
stricând porțile și gardurile la gospodăriile
românești. Peste 40 de case au fost distruse în
noaptea aceia. La toate acestea autoritățile nu
s-au sesizat, deși s-au reclamat toate aceste cazuri, dinpotrivă au înțeles că li sa dat voie liberă
de a se răzbuna pentru cei 22 de ani de „robie
românească” cum ziceau ei. Ca urmare poporul a început a pretinde dela Românii mai cu
stare datorii fictive, cari în unele cazuri au atins

cârciumarului care l-a scos pe altă ușe. Prigoana
cea mai mare era împotriva legionarilor.
Jandarmii unguri mi-au făcut percheziție
pentru arme și munițiune și mi-a ordonat ca
în fiecare zi să mă prezint de 4 ori la postul
de jandarmi ceiace am făcut timp de 11 zile
distanța dela locuință până la post fiind de 4
km. Până mergeam la post populația împreună cu copii strigau după noi și aruncau cu
pietre. În mai multe nopți populația maghiară în bande mergeau pela casele românilor și
aruncau cu pietre și bolovani spărgând ferestrele și acoperișurile caselor, spăriind copiii.
(...) ajutorul de ofițer că ce să facă cu acești
oameni până când o să se mai prezinte la care
acesta i-a răspuns „Terminăm cu ei repede
numai să primim ordin” ceiace însemna că pe
ziua de 9 sau 10 să fim executați. În noaptea
aceia am și plecat eu, [Do] bre Alexe, Crețu Nicolae și Mogos toți în aceiași situație.
6/.Ne-am refugiat în timp de noapte fără a
lua nimic cu noi.
8/. La plecare în comuna Zagon mi-a rămas
soția și 2 copii, cari în ziua de 19 Noembrie urmau să fie expulzați. În seara de 17 noaptea
pe ascuns am mers în comună și mi-am luat
familia fără a lua nimic cu ei și i-am adus în
Sita Buzăului unde sunt și în prezent.
9/.În teritoriul cedat Ungariei mi-au rămas
următoarele:
a. Casă, grajd cu șură, cotețe etc.; b. 2 iugăre pământ arabil în comună; c. 4 buc. Porci;
d. 2000 klg. Fân; e. 1500 klg. Porumb; f. 2000
klg. Cartofi; g. mobila din casă și uneltele
agricole.
Toate acestea mi-au rămas în comuna Zagon și se evaluiază la aproximativ 300.000 Lei.
Aceasta îmi este declarația pe care o susțin și
semnez
Poloșan Alexe. În fața noastră. Primar, ss indescifrabil; Notar, ss indescifrabil”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.642, p.52
„Declarație. Subsemnatul Eremie Ticușan,
preot ortod. rom. căsătorit, cu 3 copii, de 59
ani, din Com. Covasna jud. Treiscaune, declar
următoarele:
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trul comunei în valoare de 50.000 lei- Arenda
depe 20 iug. Sesiune parohială neîncasată în
sumă de 14.000 lei, în total averea rămasă se
ridică la suma de lei 374.000 lei.
Aceasta îmi este declarația pe care o susțin
și semnez. Sita Buzăului 20 Dec. 1940. Pr. Er.
Ticușan. Dată în fața noastră. Primar, ss indescifrabil; Notar, ss indescifrabil”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.642, p.72 -73
“Fişă, cu datele personale a refugiatului
(expulzatului)……….
Data şi locul naşterii……
Studiile…..
Profesiunea…..
Ultimul domiciliu în Ardealul astăzi ocupat…
Ultima funcţiune publică sau privată deţinută…
Funcţiunile îndeplinite în cei 22 de ani în
Ardealul de Nord….
Data refugierii sau expulzăriii….
Activitatea politică sau naţională dezvoltată în Ardealul de Nord….
Diferse înfăptuiri sau opere….
Orice alte date personale…
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Sf. Gheorghe, dos. 1, p.1 -73
“Declaraţie, solicitată refugiaţilor şi expulzaţilor, de către Asociaţia Expulzaţilor şi Refugiaţilor din Ardealul:
Unde aţi aflat de verdictul de la Viena?
Ce hotărâre aţi luat după pronunţarea verdictului?
Ce aţi văzut şi ce aveţi de spus din preziua
intrării trupelor maghiare?
Ce s-a întâmplar cu Dvs. după intrarea trupelor maghiare?
Ce aţi auzit de la alţi şi de la cine?
Cum v-aţi refugiat?
Cine din familia Dvs. a rămas în teritoriu cedat?
Ce avere mobilă şi imobilă a rămas în teritoriu cedat?
Ce cunoştinţe aveţi despre suferinţele românilor rămaşi în teritoriu cedat?
Date biografice. Activitatea politică sau naţională dezvoltată în Ardealul de Nord.

cifre de zeci de mii de lei, sub amenințările
autorităților comunale și jandarmeriei. Erau
chemați la primărie și nu li se dădea voie să
se justifice sau să-și susțină dreptul lor, ba din
contră pe cei cari căutau a se justifica, îi băteau.
Pe mulți Români împropietăriți i-a oprit a-și
aduna recolta de pe terenurile cu cari fuseseră împropietăriți.
5. Am auzit dela un locuitor Român din Com.
Zăbala, cu numele Hagiu, care însuși era bătut
de jandarmi, că zilnic erau chemați la primărie
câte 5-6 Români și sub motiv că au arme nedeclarate îi bătea în mod barbar jandarmii, astfel
de scene se repetau zilnic, până bieții oameni
au fost siliți să-și părăsească avutul și să treacă
frontiera. Tot în timpul acesta Ungurii au dat
foc șurei încărcată cu nutreț și cu bucate netreerate locuitorilor Gh. Balea din Covasna, Petru Vulpoi din Pava, Fenechiu din Tg. Secuiesc.
Tot asemenea au dat foc bisericii ortod. din
Comolău, din Ozun, apoi au demolat biserica
din Biborțeni, Boroșneul Mare și au batjocorit
în mod josnic biserica din Păpăuți, toate în jud.
Treiscaune. În același timp Ungurii au omorât
pe Ioan Popescu din Mărtănuș, târându-i cadavrul pe o grămadă de gunoi.
Mulți Români dintre cei mai cu stare din
toate comunele românești din județ au fost
expulzați fără nici un motiv, despoindu-i de
tot ce aveau la ei, iar în urma lor, la mulți dintre ei li s-a vândut averea mobilă, așa de ex.
Preotului I. Ciora din Zagon, Petru Vulpoi din
Pava ș. a.
6. M-am refugiat împreună cu familia în ziua
de 11 Noe. 1940 nemaiputând suporta tratamentul la care erau supuși Românii și în urma
atragerii atenției unui ofițer dela Comandamentul Militar care a spus cu bunăvoință: „Ar
fi mai bine să pleci”. Întrebându-l că pentru ce,
el mi-a spus: „atâta pot să-ți spun, mai mult
nu”. Din acestea înțelegând că și eu sunt pe
listele celor ce urmează a fi expulzați, mi-am
făcut forme și am plecat. Din familie nu mi-au
rămas în Ardealul cedat decât un cumnat.
9. Mi-a rămas în Covasna o casă în valoare
de lei 250.000 – 2 iug. de pământ arabil în val.
de 60.000, un loc de casă de1/4 iug. în cen-
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Sunt născut în anul 1896, luna aprilie 12,
în comuna Frumoasa, jud. Ciuc. De profesie
învăţător. Sunt învăţător din anul 1916 până
azi. Opere: Am făcut o capelă ortodoxă în
comuna Mihăileni, jud. Ciuc. Am înfiinţat o
şcoală primară de stat în comuna Ciumani –
Ciuc. Am ridicat o troiţă în comuna Bicfalău,
precum şi o biserică. Am decoraţia Insigna
P.P., clasa a II-a.
Declar, susţin şi semnez. Dobârlău la 19 decembrie 1940”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.2, p. 15
“Declaraţie. Subsemnatul Gheorghe Marin,
expulzat din comuna Zagon, judeţul Treiscaune, cedată Ungariei şi stabilit provizoriu în comuna Dobârlău, jud. Braşov, referitor la înştiinţarea de la Asociaţia Expulzaţilor şi Refugiaţilor
din Ardealul ocupat, trimisă cu ordinul Preturii
Plăşii Buzăul Ardelean no. 2826 din 18 decembrie 1940, declar următoarele: (…)
La întrebarea no. 2 M-am decis că am fost
om liniştit ca să rămân pe loc lângă gospodăria mea de 5 iugăre, casă şi anexe, fiindcă
sunt om de 55 de ani bătrân şi neputincios,
urmând ca în termen de şase luni, să mă gândesc dacă suntem trataţi omeneşte, să rămân
pe loc, iar în caz contrar să vând toată averea
şi să trec în Ţara mea. (…)
La întrebarea no. 7. În ziua de 12 noiembrie
1940, am aflat că pe românii din comunele
Covasna şi Păpăuţi, îi bate şi îi expulzează. În
seara zilei de 14 noiembrie, pe la ora 11 noaptea, am auzit împuşcături de arme, strigăte
şi vaiete de oamnei, iar după vre-o jumătate
de oră, ne-am trezit cu populaţia civilă secondată de armata maghiară, ne-au luat din pat
dezbrăcaţi, ne-au bătut cu un par şi apoi neau adunat la miez de noapte, pe toţi românii
şi ne-au îndreptat prin pădure, până am trecut graniţa, ajungând în comuna Barcani. Act
de expulzare nu am”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.2, p. 1
“Declaraţie. Subsemnatul Rudolf Fodor,
refugiat din comuna Măgheruş, judeţul Treiscaune, cedată Ungariei şi stabilit provizoriu

Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.2
“Declaraţie. Subsemnatul Iosif Bădulescu,
refugiat din comuna Bicfalău, judeţul Treiscaune, cedată Ungariei şi stabilit în comuna Dobârlău, jud. Braşov, referitor la înştiinţarea de
la Asociaţia Expulzaţilor şi Refugiaţilor din Ardealul ocupat, trimisă cu ordinul Preturii Plăşii
Buzăul Ardelean no. 2826 din 18 decembrie
1940, declar următoarele:
La întrebarea no. 1. Am aflat vestea despre
verdictul de la Viena, în ziua de 30 august
1940, pe la orele 16, prin radio.
La întrebarea no. 2. Am luat legătura cu
Prefectura jud. Treiscaune şi Prefectura jud.
Braşov, şi mi s-a spus să rămân pe loc, căci
comuna Bicfalău rămâne în România, conform hărţii de la Viena. În realitate s-a ocupat
întreaga comună.
La întrebarea no. 3. Trupele maghiare n-au
intrat în comună, până în ziua de 13, când
m-am refugiat în comuna Dobărlău.
La întrebarea no. 4. În seara zilei de 13 septembrie 1940, s-a prezentat la şcoală unde
locuiam 20 de persoane, în frunte cu preotul
reformat Denes Iuliu, Zoltani Ştefan, Benedek
Ioan şi alţi şi ne-a ameninţat că ne omoară,
dacă nu părăsim comuna. În ziua de 14 septembrie dimineaţa, însoţit de primarul ungur
Narko Ludovic, am trecut graniţa stabilindumă în comuna Dobârlău.
La întrebarea no. 5 . Nimic
La întrebarea no.6. În ziua de 14 septembrie
1940, ne-am refugiat cu familia, rămânândune averea mobilă în comuna Dobârlău. O
parte din averea mobilă am transportat-o pe
ziua de 1 octombrie 1940. (cele două localităţi
sunt vecine, aflate la cca. 3 km, una de altan.n.).
La întrebarea no. 7. N-am fost expulzat
La întrebarea no. 8. Nimeni
La întrebarea no. 9. O parte din mobilier, păsări, nutreţ, lemne, toate în valoare de
50.000 lei.
La întrebarea no. 10. Am auzit că toţi românii din această comună au fost expulzaţi şi
maltrataţi.
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în cazul când vom fi trataţi omeneşte însă, pe
ziua de 15 septembrie 1940, din cauza teroarei am fost silit să mă refugiez, de teamă să nu
mă omoare.
În comună nu a venit armata, însă numai
populaţia manifesta pe stradă strigând: “Trăiască Horty, Trăiască Hitler, Trăiască Musolini”.
(…) Am fost primar începând cu anul 1932
până în ziua refugierii. În timp cât am servit ca
primar, am făcut o troiţă în comună şi o clopotniţă.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.14
“Declaraţia lui Victor Gane, din Valea Mare
(…) La intrarea armatei maghiare în comună,
s-au făcut manifestaţii de către populaţia civilă, jocuri etc.
10. Am văzut personal cum au fost bătuţi
românii care erau în sat, de către jandarmi şi
populaţia civilă. “
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.15
„Declaraţia lui Alexe Dobre, din Zagon. Conform cuprinsul actului de arbitraj prin care se
prevedea că vom fi lăsaţi în drepturile noastre,
ca minoritari având avere şi rudenii în comuna
Zagon, unde ne-am născut atât eu cât şi părinţii şi moşii şi strămoşii mei m-am hotărât să
rămân în comună. Până la retragerea trupelor
româneşti, maghiarii se strângeau în pâlcuri,
însă ameninţări sau injurii din partea lor nu am
avut, pentru care motiv am crezut că şi pe mai
departe vom putea trăi liniştiţi.
În ziua intrării trupelor maghiare toată populaţia maghiară, împreună cu copii lor, le-au
ieşit în întâmpinare cu urări şi strigăte: „Să trăiască Ungaria şi Horty”. La intrare în comună
s-a făcut poartă de triumf. În întâmpinarea
trupelor maghiare au ieşit şi o parte din români, din curiozitate şi din frică, să nu le facă
mizerie. Din prima zi toate posturile din administraţie au fost ocupate de populaţia maghiară, dând afară tot personalul român. În
fiecare zi, şi mai ales noapte, se făceau petreceri cu lăutari, la care românii nu aveau acces,
în grădina contelui Mikes, unde se consumau
băuturi alcoolice şi se punea la cale fel de fel

în comuna Dobârlău, jud. Braşov, referitor la
înştiinţarea de la Asociaţia Expulzaţilor şi Refugiaţilor din Ardealul ocupat, trimisă cu ordinul
Preturii Plăşii Buzăul Ardelean no. 2826 din 18
decembrie 1940, declar următoarele: (…)
La întrebarea no. 3 N-am nicio cunoştinţă
din cauză că eu fiind ameniţat cu moartea am
fost silit să mă refugiez din ziua de 10 septembrie 1940.
La întrebarea no. 5. Am auzit şi chiar mi-a
povestit soţia mea că pe toţi românii şi în special pe aceia care au fost legionari, i-au bătut
şi maltratat în chip îngrozitor. Pentru răzbunare mai mare ne-au stricat casa, sfărmând
geamurile şi tocurile casei. A dărâmat troiţa şi
clopotniţa împreună cu clopotul, drept semn
de răzbunare.
La întrebarea no. 6. M-am refugiat în ziua
de 10 septembrie 1940, împreună cu Postul
de jandarmi din comuna Lisnău, când civilii
din această comună au început să tragă cu armele după noi. Am trecut prin comuna Bicfalău şi m-am stabilit în comuna Dobârlău, jud.
Braşov. Fiind pădurar de stat am însoţit pe dl
locotenent C. Mogoş pentru a arăta hotarul
după harta ce era redactată la Viena.
La întrebarea 8. Mi-a rămas soţia cu un copil, pe care autorităţile militare maghiare au
expulzat-o pe ziua de 10 octombrie 1940.
La întrebarea no. 9. Averea rămasă în comuna Măgheruş cedată Ungariei……
Date personale: Sunt născut în comuna
Măgheruş, jud. Treiscaune, în anul 1907, unde
am avut domiciliu până la data refugierii. Am
6 clase primare. Sunt pădurar de stat, din anul
1936. Politică n-am făcut. Am fost 3 ani de zile
instructor la P.P. (pregătire premilitară – n.n.).
Am concurat la construirea unei troiţe şi a
unei clopotniţe.”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.6
“Declaraţie. Subsemnatul Zoltan Chesse, refugiat din comuna Măgheruş, judeţul Treiscaune (fost primar al comunei respective – n.n.)
…..La întrebarea no. 2 După pronunţarea
verdictului de la Viena am decis să rămân în
comună din cauza averii ce posedam şi numai
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Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.52
„Declaraţia lui Creţu Nicolae, căsătorit cu
trei copii, din Zagon.
(...) Seara totdeauna când mergeam la postul de jandarmi eram atacaţi de populaţia
civilă care ne batjocorea şi arunca cu pietre
după noi. Noaptea se constituiau în bande şi
spărgeau geamurile la casele românilor aruncând cu pietre, iar pe preotul Ioan Ciora şi pe
Gheorghe Furtună i-au bătut grav.
Am auzit că tot timpul după plecarea noastră spuneau că nici picior de român nu va mai
rămâne în Ungaria şi vor ocupa şi restul din
Ardeal. Românii sunt forţaţi a trece la religia
romano-catolică sau reformată.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.62

de orgii împotriva populaţiei româneşti.
La două zile după ocuparea teritorilui cedat, o parte dintre români, am primit ordin, ca
în fiecare zi să ne prezentăm de patru ori la
Secţia de jandarmi Zagon, unde ni se punea o
viză pe carnetul pe care l-am predat la Prefectura jud. Braşov. Distanţa de la locuinţa mea
până la Secţie era de 3 km., aşa că toată ziua
o pierdeam numai pe drum. ...Pe drum localnicii aruncau cu pietre după noi şi strigau...
Tot după trei zile s-au constituit în bande şi
în fiecare seară spărgeau casele gopodarilor
români, aruncând bolovani şi lemne, strigând
pe uliţă să plece cu toţii în România.”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.27
“Declaraţia lui Gavrilă Ştefan, din Zagon.
3. La intrarea trupelor maghiare în comună
am avut ordin să ieşim în întâmpinare şi am
mers şi eu în piaţa din faţa primăriei, unde s-a
pregătit pentru primirea trupei cu masă. Trupa nu s-a oprit. În piaţă s-au ţinut discursuri şi
s-a instalat un megafon şi strigau tot timpul
că vor tot Ardealul. Preotul român Ioan Ciora a
scăpat prin ajutorul preotului reformat.
5. Am auzit de la alţi locuitori din comună
de atrocităţile ce le făceau contra populaţiei
româneşti şi contra instituţiilor, de exemplu:
dărmarea crucii de pe Biserica românească
din Păpăuţi, unde au vopsit Biserica ortodoxă cu tricolorul maghiar.
8. Soţia mea a mai fost odată acasă în Zagon, după refugiere, pe data de 11 decembrie
şi sora ei i-a spus că ungurii, aşa au spus ca să
meargă înapoi cu toţii că nu le mai face nimic,
cu condiţia ca nici românii să nu le facă nimica, la recuperarea teritoriului.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.643, p.56
„Declaraţia văduvei Cosneanu Semenia,
de 56 de ani, cu trei copii, din Zagon.
2. Ungurii ne spuneau ca să ne bucurăm că
scăpăm aşa cu faţa curată, neciuntiţi, că ar trebui să ne taie nasu, urechile şi alte ameniţări
încât ne lua groaza. Oricând ne întâlneam cu
vreun ungur pe stradă strigau după noi: unde
vă duceţi valahilor puturoşi?

Rapoarte, informări, situaţii statistice
şi tabele nominale referitoare la românii din jud. Treiscaune refugiaţi în
comunele din plasa Buzăul Ardelean,
în toamna anului 1940
„Comuna Barcani. Tablou despre expulzaţii din Ungaria în zilele de 16 -18 -19 -20 -21
Noiembrie 1940 aflaţi pe teritoriu comunei
noastre. Total: 52 de familii cu 172 de persoane, din localităţile Zagon, Zăbala, Covasna,
majoritatea din Zagon, 21 noiembrie 1940.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.663, p. 14 -19
“Primăria Barcani: refugiaţi, 23 din care
2 intelectuali, în data de 13 septembrie; 497
expulzaţi, din care 17 meseriaşi şi 480 agricultori, în perioada 16-27 noiembrie 2011, după
cum urmează: 16 noiembrie -9, 17 nov- 81,
18 nov. -87, 19 nov.- 45, 20 nov.- 71, 21 nov.
- 62, 22 nov. -20, 23 nov.- 88, 25 nov. -23, 27
nov. -11.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.663, p. 43
“Sita Buzăului. Tablou de expulzaţii români din teritoriu cedat Ungariei, jud. Treiscaune, veniţi în comuna Sita Buzăului, jud. Braşov. Total: 31 persoane, din localităţile Zăbala,
Pava, Covasna şi Zagon, 21 noiembrie 1940. “
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tori şi 5 agricultori), în perioada 15 septembrie-30 octombrie 1940 şi 14 expulzaţi, toţi
muncitori, în ziua de 25 noiembrie.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 36
“Primăria comunei Budila, jud. Braşov. 71
trecuţi de bună voie (din care 17 intelectuali şi
54 agricultori), în ziua de 13 septembrie 1940.
28 refugiaţi, din care 9 intelectuali, în perioada 26 august-11 octombrie 1940.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 39- 40
“Primăria comunei Mărcuş, jud. Braşov: 4
refugiaţi, toţi intelectuali, în zilele de 24 sep.
şi 26 oct şi 2 expulzaţi, muncitori, în ziua de
17 nov. 1940.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 45
“Liste cu românii refugiaţi din localităţile
jud. Treiscaune, în România: Ozun -12 familii;
Sântionlunca şi Comolău-12 familii; Valea
Crişului-4 familii; Bicsad-10 familii; Micfalău-12 familii; Valea Mare-33 familii; Lisnău-4
familii; Bicfalău-1 familie; Măgheruş-1 familie;
Chichiş-7 familii; Vâlcele-98 de familii; Băţanii
Mari-2 familii; Aita Mare-4 familii; Aita Medie-12 familii; Căpeni-2 familii; Micloşoara-3
familii; Baraolt-37 familii; Belin-200 de familii;
Lemnia-6 familii; Mereni-2 familii; Mărtineni-3
familii; Mărcuşa-1 familie; Dalnic-9 familii; Albiş-1 familie; Cernat-3 familii; Covasna-165
de familii; Brateş-2 familii; Pachia-2 familii;
Ţufalău-3 familii; Păpăuţi-17 familii; Surcea-5
familii; Tamaşfalău-3 familii; Telechia-4 familii.”
(Situaţie incomplectă. Lipsesc localităţile cu cel
mai mare număr de refugiaţi: Sf. Gheorghe, Tg.
Secuiesc, Poiana Sărată, Breţcu, Zagon, Valea
Mare, Zăbala, Covasna, Baraolt ş.a. – n.n. )
Sursa: ANC, Fond Prefectura jud. Treiscaune,
Inv. 13, Actele Primprocurorului, dos. 17, p. 1-17
“Refugiaţi români, din localităţile plăşii Sf.
Gheorghe: Reci-13 familii; Ozun-14 familii;
Chichiş-7 +4 familii; Bicfalău-8 +4 familii;
Chilieni-9 familii; Moacşa-4 familii; Ilieni-6
familii; Lisnău-16 + 4 familii.”
Sursa: ANC, Fond Pretura Plăşii Sf. Gheorghe, dos. Nr. 1, p. 1 -73

Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.663, p. 20
“Primăria Sita Buzăului: 26 refugiaţi, din
care 4 intelectuali, în perioada 14 sep.-9 nov;
şi 217 expulzaţi, din care 63 muncitori şi 154
agricultori, în perioada 14-23 noiembrie; în
24 noiembrie, erau 65 de familii de expulzaţi
cu 242 membri.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 22 -26 şi 46
“Primăria comunei Întorsura Buzăului,
jud. Braşov. Tablou cuprinzând locuitorii români expulzaţi de unguri din teritoriile cedate: 57 de familii cu 217 persoane, din localităţile: Valea Mare, Covasna, Zăbala, Zagon, 22
noiembrie 1940; în 25 decembrie, tabelul cuprinde 62 de familii cu 225 membrii de “locuitori români expulzaţi de autorităţile maghiare
din teritoriu cedat Ungariei”.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 21 -25 şi 142
“Primăria comunei Întorsura Buzăului,
jud. Braşov. Tablou despre românii refugiaţi şi
expulzaţi din Ungaria. Refugiaţi-49, în data de
11 septembrie 1940 (toţi intelectuali); expulzaţi – 238 (din care 7 intelectuali şi restul agricultori), în perioada 12-26 noiembrie 1940”;
13 familii cu 40 persoane de unguri din localitate au plecat în teritoriu cedat Ungariei.
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 30 şi 141
“Primăria comunei Teliu, jud. Braşov. Tablou despre românii refugiaţi şi expulzaţi
din Ungaria. 18 refugiaţi (toţi intelectuali), în
perioada 5-13 septembrie 1940, În aceiaşi
perioadă, din comună au plecat în regiunile
cedate, 66 de unguri.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 31
“Primăria comunei Vama Buzăului, jud.
Braşov: 120 expulzaţi, din care 76 muncitori
şi 44 agricultori, în perioada 19 -23 noiembrie
1940.”
Sursa: ANC, Fond Pretura plășii Buzăul Ardelean, dos.662, p. 34
“Primăria comunei Dobârlău, jud. Braşov.
13 refugiaţi (din care, 4 intelectuali, 4 munci-
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