ACŢIUNI DESFĂŞURATE DE STRUCTURILE INFORMATIVE UNGARE PE
TERITORIUL ROMÂNIEI DUPĂ INTRAREA NORD-ESTULUI TRANSILVANIEI ÎN
ADMINISTRAREA TEMPORARĂ A UNGARIEI (30 AUGUST 1940)1

Lionede OCHEA
Cu toate că, până la 23 august 1944, România şi Ungaria au făcut parte din aceeaşi alianţă militară,
serviciile de informaţii ungare şi-au creat, dezvoltat şi întreţinut o vastă reţea de spionaj şi contraspionaj pe
spaţiul românesc. 2
La izbucnirea celui de-al doilea război mondial, după Dictatul de la Viena, precum şi în timpul
campaniei militare împotriva Rusiei Sovietice, serviciile secrete din Ungaria au fost dintre cele mai ofensive
în ceea ce priveşte interesele majore ale statului român (Ungaria nu şi-a publicat niciodată organigrama
serviciilor sale secrete în perioada menţionată). Cunoaştem amănuntele legate de acest aspect din arhivele
Serviciului Român de Informaţii, din mărturiile unor cadre ale Serviciului Special de Informaţii (SSI),
precum şi dintr-un documentar realizat de un grup anonim de ofiţeri din cadrul Departamentului Securităţii
Statului, în deceniul opt, pentru informarea factorilor de decizie ai ţării.3
În perioada războiului mondial, spionajul ungar a fost condus de către Centrala de spionaj de la
Budapesta (Secţia UFK/2 din Marele Stat Major), care şi-a desfăşurat activitatea prin două secţii, una
ofensivă (spionaj), ce avea în subordine “fronturi” corespunzătoare statelor vecine care se ocupau de
spionajul din ţările ţintă (pentru ţara noastră exista “frontul românesc” format din linia B, cu sarcini de
recrutare de agentură utilizată pentru culegerea de informaţii din toate domeniile, cât şi săvârşirea de acte de
sabotaj şi diversiune) şi una defensivă (contraspionaj).4
În zona Transilvaniei ocupate la 30 august 1940 activitatea serviciilor secrete ungare de spionaj şi
contraspionaj avea sediul central la Bistriţa, existând structuri informative şi contrainformative la Cluj, Târgu
Mureş, Oradea şi Năsăud. De asemenea, atribuţii în domeniul informaţiilor aveau şi structurile specializate
din Ministerul de Externe şi Ministerul de Interne. Interesau în mod deosebit informaţiile din toate domeniile
dar accentul era pus pe cele militare. Pentru atingerea scopurilor urmărite, spionajul maghiar folosea
îndeosebi diplomaţii din cadrul Legaţiei maghiare şi consulatelor ungare, majoritatea acestora fiind ofiţeri de
informaţii care se bucurau de imunitate, iar sub acoperirea diplomatică aceştia şi-au creat o reţea de rezidenţi
şi agenţi. Reţeaua informativă era alcătuită din persoane aparţinând tuturor categoriilor sociale care erau
atrase la colaborare prin diferite promisiuni atrăgătoare, şantaj, presiuni de orice fel etc. 5 O contribuţie
informativă deosebită au avut-o preoţii şi călugării (catolici) sau pastorii reformaţi de etnie maghiară care
aveau posibilităţi de culegere de informaţii din toate domeniile de activitate. Acestora li se adăugau ziariştii
şi avocaţii, medicii şi aristocraţii. Rezidenţii, agenţii şi curierii, după ce culegeau informaţiile de interes le
transmiteau centrelor de informaţii care se aflau pe teritoriul ungar.6 După recrutare, unii agenţi erau pregătiţi
în şcoli speciale (în zona Transilvaniei ocupate acestea au funcţionat la Bistriţa, Cluj - Someşeni, Târgu
Mureş, Năsăud şi Sfântu-Gheorghe). 7 Cursanţii erau organizaţi în serii mici, de câte 20 de persoane, pregătiţi
de către instructori speciali de informaţii. O serie dura şase săptămâni iar după absolvirea cursului agenţii
erau trimişi în misiuni de probă în teritoriul românesc.
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Cei care se întorceau şi nu erau depistaţi de contraspionajul românesc urmau noi cursuri pentru
aprofundarea cunoştinţelor, cu durata de şase luni, după care erau încadraţi în structurile de informaţii ale
statului ungar. Evident că se acţiona şi pe linia recrutării unor agenţi dintre etnicii români.
În vederea infiltrării agenţilor în teritoriile româneşti se folosea, atât calea legală, cu acte de
identitate originale, cât şi calea ilegală, cu acte false. Trecerile ilegale erau bine organizate, agenţii fiind
conduşi până la pichetul de grăniceri de ofiţeri de informaţii, unde grănicerii unguri îi instruiau pentru
evitarea patrulelor româneşti.8 Agenţii şi rezidenţii unguri treceau frontiera şi cu trenurile militare germane,
îmbrăcaţi în uniforme ale Wehrmacht-ului, în uniforme de ceferişti români sau ca muncitori agricoli etc. 9
Cele mai căutate informaţii erau cele din domeniul militar: cele privind organizarea şi dotarea
unităţilor româneşti cu armament şi echipament, a efectivelor, dislocărilor, pierderilor suferite pe front, a
moralului militarilor, stadiul instruirii trupei şi corpului ofiţeresc, posibilităţile de transport etc. Cu
preocupări de acest gen a fost semnalat şi capturat de organele de profil româneşti spionul Aurel Daraban. 10
Alţii, precum agenta Nagy Borbala, erau instruiţi să se lase recrutaţi de serviciile româneşti de informaţii cu
scopul dezinformării acestora.11 Materialele informative erau transportate, atât prin valiza diplomatică a
Legaţiei sau consulatelor Ungariei din România, cât şi prin intermediul personalului căilor ferate maghiare
sau române. Alţi agenţi foloseau corespondenţa obişnuită sau diverse tipuri de cerneală simpatică.12 Agenţii
erau plătiţi diferenţiat, în raport de cantitatea şi calitatea informaţiilor obţinute, de durata şi complexitatea
misiunilor, de studiile şi poziţia socială, de vechimea agentului şi încrederea pe care o prezenta (pentru o
misiune simplă, cu riscuri minime, serviciile ungare de informaţii plăteau între 400 şi 600 de pengö, sumă
destul de însemnată pentru acea perioadă). Datorită periculozităţii acţiunilor întreprinse de serviciile de
informaţii maghiare pe teritoriul României, mare parte a activităţii serviciilor de informaţii ale noastre nu au
fost angajate pe frontul de Est, ci spre Vest, împotriva Ungariei pentru contracararea revizionismului ungar
care aştepta un context politico-militar favorabil să ocupe întreaga Transilvanie. Considerând România
principalul său adversar, Ungaria a contribuit mai mult simbolic la războiul din Est, păstrându-şi armata
pentru o eventuală confruntare cu ţara noastră.
În perioada de referinţă serviciile de profil ungureşti au iniţiat şi desfăşurat mai multe acţiuni de
spionaj pe teritoriul românesc, mare parte dejucate de organele specializate. În martie 1941 a fost depistată şi
arestată o organizaţie de spionaj care acţiona pe teritoriul României, condusă de cetăţeanul ungur Jegenak,
zis Jacob Pal, compusă din 7 membri care au fost deferiţi spre judecată Tribunalului Militar al Diviziei I –
Timişoara.13 În septembrie 1941, Serviciul Special de Informaţii al României (S.S.I.) a depistat la domiciliul
cetăţenei române de origine maghiară Rozalia Moroşan, un aparat de radio–emisie, prin intermediul căreia
aceasta ţinea legătura cu serviciul de spionaj ungar de la Budapesta, căruia îi furniza informaţii.14 În februarie
1942, organele de contrainformaţii româneşti au descoperit o reţea de spionaj condusă de Pavel Meszaros,
dezertor din armata română, formată din 8 membri care au fost deferiţi Curţii Marţiale din Timişoara.15 Tot
în anul 1942, Serviciul Special de Informaţii a mai descoperit o organizaţie de spionaj formată din 8 membri
care dispuneau de 3 aparate de radio – emisie care transmiteau informaţii la Budapesta (aceasta era condusă
de cetăţeanul ungur Sigismund Zsille, o alta la Arad avea în frunte pe soţii Györffi şi una la Timişoara,
formată din 26 de agenţi, dotată cu 5 aparate de radio - emisie). Exemplele pot continua.16 Multe din astfel de
acţiuni au fost contracarate de S.S.I. printr-un sistem de combinaţii şi dezinformare a adversarului în fluxul
informativ difuzat cu operativitate de serviciile şi structurile informative româneşti. Acestea i-au permis
mareşalului Ion Antonescu ca, pe parcursul întâlnirilor pe care le-a avut cu Hitler, să susţină că România nu
va renunţa niciodată la Transilvania şi, totodată, să demaşte acţiunile de spionaj şi defăimare ale Ungariei la
adresa ţării noastre.
În februarie 1941, Serviciul Special de Informaţii informa privitor la înarmarea maghiarilor din
Transilvania necedată, prin sprijinul preoţilor romano-catolici şi reformaţi. Scopul înarmării era de a facilita
aterizarea paraşutiştilor unguri pe teritoriul României, aceasta în eventualitatea unui conflict deschis românoungar.17 În aceeaşi lună, S.S.I. informa despre opiniile minorităţii maghiare din Bucureşti care considerau că
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Ungaria ar fi fost ferită de o serie de dificultăţi dacă ar fi ajuns la o înţelegere cu U.R.S.S., aceasta
beneficiind de o mai bună situaţie în comparaţie cu celelalte mari puteri.18
În mai 1941 erau furnizate informaţii despre întâlnirile liderilor maghiari din România şi activitatea
ministrului Ungariei la Bucureşti, Laszlo de Nagy. Se discutau problemele legate de organizarea şi
tratamentul ungurilor din România.19 În acelaşi timp, se aducea la cunoştinţa instituţiilor aferente faptul că
preoţii maghiari eliberau supuşilor români, care doreau să opteze pentru cetăţenia maghiară, certificate de
« fidelitate şi credinţă » faţă de cauza maghiară. Certificatele de repatriere se obţineau în urma dovedirii
activităţilor de buni maghiari în slujba cuvântului, cântecului şi rugăciunii maghiare. Donaţiile şi participările
la serbările culturale certificau sentimentele naţionale ale unui bun maghiar.20
În mai 1941, S.S.I. semnala situaţia grea din Transilvania de Nord. Rezervele de slănină, untură,
făină, fasole, mazăre, linte erau rechiziţionate de administraţia maghiară, paralel cu introducerea şi a
cartelelor la încălţăminte. Lipsa pâinii era o constantă, se declara interzisă vânzarea în porţii mai mari de 80
gr. a acestora în cafenelele, hotelurile şi restaurantele din Cluj.21 Şi în teritoriile româneşti extracarpatice
situaţia era la fel de grea. Stocurile de grâu şi porumb erau rechiziţionate de statul român, se lăsa
producătorilor doar o cantitate de 20 kg. pentru existenţa lor şi a familiilor.22
Una dintre priorităţile guvernului I. Antonescu a constituit-o anularea Dictatului de la Viena şi
recuperarea părţii de Nord-Est a Transilvaniei de sub stăpânirea maghiară. Multe dintre eforturile
diplomatice româneşti au fost canalizate pe această direcţie; cu ocazia întâlnirilor pe care I. Antonescu, M.
Antonescu, dar şi alte personalităţi române le-au avut, îndeosebi cu factorii de decizie germani şi italieni,
românii s-au pronunţat ferm împotriva dictatului de la Viena, în sensul nerecunoaşterii acestuia. În schimb,
diplomaţia maghiară a acţionat constant pentru captarea bunăvoinţei Germaniei în intenţia obţinerii întregii
Transilvanii.
Ocuparea Nord-Estului Transilvaniei de către armata şi administraţia maghiară a fost însoţită de
multe atrocităţi, maltratări, crime, expulzări, dislocări în masă a populaţiei româneşti, deposedarea de bunuri
etc., noile autorităţi procedând la aplicarea unei dure politici discriminatorii la adresa românilor23.
În documentul militar informativ „Avizare preliminară pentru ocuparea Transilvaniei” elaborat de
Marele Stat Major al armatei ungare, pentru ocuparea Nord-Estului Transilvaniei au fost desemnate Armata I
(208.000 militari) şi Armata a II-a (101.932). Unităţile Armatei a II-a urmau să înainteze pe direcţia
principală Oradea-Cluj, iar cele ale Armatei I la nord-est de această linie. 24 Prima unitate militară maghiară a
trecut graniţa peste Tisa, la Sighetul Marmaţiei, la 5 septembrie ora 7,00. În precipitarea lor de ocupare a
teritoriului cedat prin Dictatul de la Viena, multe unităţi mărşăluiau concomitent pe aceeaşi direcţie, ceea ce
a dus la supraaglomerări, structurile de aprovizionare cu alimente şi unităţile de spate fiind astfel rupte de
coloana de trupe25. Infanteria mărşăluia zilnic chiar până la 70-80 km pe zi, fiind extenuată şi existând
pericolul de a nu putea definitiva ocuparea teritoriului până la termenul fixat. De aceea, după atingerea
aliniamentului Cluj-Dej-Năsăud, a fost trimis în Secuime Corpul de armată rapid, cu aceasta, ocuparea
teritoriului cedat fiind, în general, încheiată la 13 septembrie (unităţile de spate ajungând la destinaţia ultimă
abia la 18 septembrie 1940)26. Pe lângă armată, în teritoriul ocupat au fost trimise efective însemnate de
poliţie şi jandarmerie, precum şi persoane destinate aparatului administrativ. Până la 8 decembrie 1940
teritoriul a fost transferat, în mare parte, sub administraţie civilă.27
A fost introdusă justiţia excepţională, în fruntea judeţelor, oraşelor, comunelor, a instituţiilor publice,
întreprinderilor comunale, uzinelor sau stabilimentelor industriale au fost numiţi ofiţeri superiori, activi sau
în rezervă, iar în funcţii mai mici de conducere, persoane, aproape fără excepţie, pregătite anume din
Ungaria28.
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În primele săptămâni ale ocupaţiei maghiare, armata a acţionat după bunul plac, îndeosebi unele
elemente şoviniste şi iredentiste sau organizaţii paramilitare, teroriste, diversioniste au comis tot felul de
atrocităţi şi samavolnicii împotriva românilor29. Activitatea organizaţiilor speciale cu caracter paramilitar,
terorist, diversionist, dar şi de spionaj, de subminare şi de sabotaj a fost coordonată de Comitetul pentru
Apărarea Naţiunii. Acest Comitet, în conformitate cu dispoziţiile primite de la Secţia a II-a de pe lângă
Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi de la Ministerul Propagandei Naţionale coordona şi activitatea
organizaţiilor iredentiste speciale: „Ordinul Vitejilor”, „Uniunea foştilor Combatanţi”, ca şi „Federaţia
Organizaţiilor pentru Apărarea Naţiunii”30. „Ordinul Vitejilor” a luat fiinţă în anul 1920, avându-l în frunte
pe Miklos Horthy ; ea activa pe linia cultivării tradiţiilor războinice, constituind un instrument al
maghiarizării minorităţilor, membrii acesteia erau împroprietăriţi cu „loturi vitejeşti”. În fapt, ea reprezenta o
reţea de informaţii, propagandă şi diversiune, bine organizată şi structurată, ce dispunea de publicaţii
cotidiene şi periodice, furniza cadre pentru o serie de misiuni speciale.31
„Uniunea foştilor Combatanţi”, grupa foste trupe din armata ungară şi milita pentru revenirea la
graniţele „Ungariei Mari”. Membrii acesteia au fost implicaţi în săvârşirea masacrului asupra românilor de la
Ip, Trăznea, Nuşfalău, Sălaj, Huedin ş.a32.
„Federaţia Organizaţiilor pentru Apărarea Naţiunii” cuprindea toate asociaţiile revizioniste,
culturale, literare, sociale şi patriotice care fuseseră federalizate în TEEZ (Federatia Organizaţiilor Sociale) şi
anume: Liga revizionistă, Steagul ţării, Uniunea femeilor ungare, Uniunea mondială a ungurilor, Asociaţia
bărbaţilor ardeleni, Uniunea arădeană, Uniunile studenţilor de la universităţile şi şcolile superioare ungare,
Federaţia Naţională a studenţilor unguri. De asemenea, această Federaţie avea în structura sa şi formaţiuni
paramilitare: Garda în zdrenţe, Vânătorii turanici, Organizaţie de zece, Uniunea asociaţiilor „Turul”,
Asociaţia generală a tiraliorilor unguri, Asociaţia „Divizia secuiască”, Divizia secuiască de frontieră ş.a.33
Într-un studiu statistic asupra atrocităţilor săvârşite de horthyşti din perioada 30 august 1940 – 1
noiembrie 1941 în teritoriul de Nord-Est al Transilvaniei, întocmit de Secretariatul de stat al naţionalităţilor,
se consemna pe judeţe atrocităţile comise: omoruri (919), schingiuiri (126), bătăi (4.126), arestări (15.893),
profanări (124), devastări colective (78), devastări individuale (447). Acest bilanţ sumbru de 22.713 atrocităţi
cuprindea doar o parte din fărădelegile săvârşite de ocupanţii maghiari34.
Teritoriul de Nord-Est al Transilvaniei a fost acoperit informativ şi contrainformativ de structuri
specializate maghiare, militare şi civile:35 în cadrul Comandamentului Corpului IX armată din Cluj, în total
98 persoane, dispuse în localităţile: Satu-Mare (7), Huedin (7), Salonta (9) - apartinea de Armata VI-a
Debreţin, Sighet (13), Borşa (13), Baia Mare (5), Şimleul Silvaniei (5), Oradea (14), Salonta (9), Sighet (13)
şi Borşa (13) – ambele aparţinând de Armata a-VIII-a Kassa; în cadrul Comandamentului apărării graniţei de
Secuime, cu sediul la Târgu Mureş, 43 persoane în localităţile Miercurea Ciuc (7), Târgu Secuiesc (7),
Gheorghieni (11), Odorhei (8), Sfântu Gheorghe (11)36. Pe teritoriul ocupat acţionau 65 de ofiţeri şi
subofiţeri maghiari, specializaţi în spionajul şi contraspionajul din industrie37.
În domeniul poştelor existau 11 agenţii de informaţii şi contrainformaţii în care îşi desfăşurau
activitatea 38 de persoane (12 ofiţeri şi 26 subofiţeri) specializate în această ramură38.
Agenţia taberei centrale a repatriaţilor a avut în teritoriul ocupat două secţii: una la Cluj cu 5 cadre
militare şi alta la Târgu Mureş tot cu 5 cadre39. Agenţii de cenzurare a presei existau în 11 localităţi şi erau
încadrate cu 17 ofiţeri40. În sectorul taberelor de concentrare (3) de la Dej, Reghin şi Miercurea Ciuc lucrau
12 persoane41. În domeniul transporturilor funcţionau două agenţii, una la Cluj cu 5 cadre militare şi alta la
Târgu Mureş cu 3 cadre militare42. Numărul ofiţerilor şi subofiţerilor specializaţi în activitatea de spionaj şi
contraspionaj în general, apoi în domeniul industriei, al poştelor, al taberelor de repatriere, triere, al cenzurii
29
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presei, al comunicaţiilor şi transporturilor se ridica la peste 300, la care se adăuga reţeaua de agenţi plătiţi, de
informatori recrutaţi din rândul populaţiei civile43.
Din partea Serviciului Special de Informaţii din România, misiuni pentru cunoaşterea acţiunilor
maghiare înainte şi după 30 august 1940, a primit Bălteanu Ioan, ofiţer al „Frontului de Vest”, Biroul
Ungaria, bun cunoscător al limbilor maghiară şi germană, care împreună cu alţi trei ofiţeri S.S.I. a pregătit
reţeaua de agenţi şi rezidenţi ce urma să rămână în Nord-Estul Transilvaniei44.Ocuparea acestui teritoriu de
către maghiari şi măsurile de identificare şi contracarare a activităţilor informative ale S.S.I. în zona ocupată
a dus la arestarea şi condamnarea la închisoare a circa 60% din dispozitivul informativ existent (100 agenţi şi
7 rezidenţi). Prin urmare, s-a utilizat forma de dispunere a Centrelor informative de-a lungul noii frontiere45.
La început au fost organizate trei Centre şi două Subcentre informative care au fost încadrate cu
agenţi şi rezidenţi. Agenţii aveau misiuni de a „sonda”, iar rezidenţii culegeau materialul informativ şi îl
trimiteau prin intermediul curierilor. Agenţii recrutaţi, în majoritatea lor, erau de o pregătire intelectuală
medie, iar rezidenţii una superioară. Agenţii efectuau, de regulă, două ieşiri în exterior pe lună, iar rezidenţii
trei deplasări46. Misiunea se desfăşura pe o perioadă de 5-8 zile şi era limitată în adâncime, până la maximum
vechea frontieră a României pentru Centrele informative plasate către Transilvania de Nord, iar pentru
Centrul de la Arad, până la Tisa şi Banatul sârbesc. În misiunile încredinţate nu s-au utilizat căsuţele poştale
şi transmiterea informaţiilor se efectua prin scrisori redactate cu cerneală simpatică, tocmai datorită cenzurii
corespondenţei întreprinse de autorităţile maghiare specializate47. Fondurile alocate unui agent pentru o
misiune externă erau de 4-6.000 lei, la care se adăugau 20 pengö pe zi, cheltuielile de transport.
La Budapesta exista un corespondent al Agenţiei Rador ce-i furniza informaţii maiorului Bălteanu
Ioan, acesta continuându-şi activitatea de recrutare a personalului destinat încadrării diferitelor rezidenţe din
cadrul „Frontului de Vest” al S.S.I. şi instruirea cu sarcini concrete a fiecarui nou angajat. Au fost trimişi ca
rezidenţi un viceconsul şi un cancelar la Oradea, unde se înfiinţase, începând cu 21 septembrie 1940,
consulatul român condus de Gheorghe Micon, fost consul român la Budapesta, iar ca secretar Anghel
Lupescu, un viceconsul la Cluj, unde, începând cu 27 septembrie 1940, a luat fiinţă consulatul român, condus
de profesorul Ion Chinezu şi un rezident la Bratislava, în calitate de viceconsul48. Dintre toţi agenţii şi
rezidenţii care au desfăşurat activitate de culegere de informaţii din spaţiul ungar, sursa cea mai bună a fost
rezidentul „R.4” din Oradea care timp de aproape patru ani a trimis permanent documente originale
provenite de la un Cerc Teritorial de Corp de Armată. Şeful de agentură, maiorul Bălteanu Ion, menţiona
într-un memoriu: „A fost sursa cu ajutorul căreia am cunoscut toată organizarea Armatei ungare, dar mai ales
desele reorganizări survenite în ultimii ani, Serviciul primind în repetate rânduri felicitări ale Marelui Stat
Major pentru sursa documentară”49. Deşi autorităţile militare maghiare au depus toate eforturile pentru a
ascunde crimele şi atrocităţile comise împotriva populaţiei românesti în teritoriul ocupat, încep să apară, în
pofida cenzurii şi a greutăţilor de informare, ştiri şi relatări despre întâmplări care au fost aduse la cunoştinţa
generalului Ion Antonescu, care, pe o notă a Ministerului Afacerilor Străine din 18 septembrie 1940, punea
următoarea rezoluţie: „Ţineţi la zi atrocităţile şi încălcările de angajamente făcute de unguri în teritoriile
ocupate”50. Acesta a intervenit la Budapesta în vederea ameliorării situaţiei românilor din Nord-Estul
Transilvaniei, iar în baza dispoziţiilor privind minorităţile, ale arbitrajului de la Viena şi a angajamentelor
luate atunci de Ungaria, au început la 14 septembrie 1940 la Budapesta convorbiri româno-maghiare ce
trebuiau să soluţioneze statutul românilor transilvăneni51. Deşi delegaţia română a stat la Budapesta până la
începutul lunii octombrie 1940, guvernul maghiar nu a acceptat constituirea unei comisii mixte românomaghiare, acesta aducând acuzaţii guvernului român de atitudine neînţelegătoare şi de persecutare a
elementului maghiar52.
La 4 octombrie 1940, indignat de atrocităţile din teritoriul ocupat, Şeful statului român punea
următoarea rezoluţie pe un raport al Ministerului de Interne: „Deoarece atrocităţile ungureşti se prelungesc,
cu toate intervenţiile Romei şi Berlinului, se va recurge, dacă va fi cazul, chiar la represalii”53. La 5
octombrie 1940 guvernul român a solicitat guvernelor german şi italian să intervină la Budapesta pentru
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constituirea unor comisii mixte româno-maghiare54. Ca urmare a acestor demersuri s-a constituit o comisie
mixtă de anchetă germano-italiană, care în perioada 16-27 octombrie 1940 a audiat peste 500 de persoane,
stabilind că au fost săvârşite circa 300 asasinate (s-au anchetat doar cazurile mai grave reclamate de partea
română şi s-a documentat asupra expulzărilor în masă a românilor din teritoriul cedat precum şi asupra
abuzurilor săvârşite împotriva acestora de autorităţile militare maghiare, rezultatele acesteia, prezentate întrun prim raport mai favorabil României, au fost înlocuite, la ordinul contelui Ciano, cu un alt raport în care
răspunderile nu mai erau prezentate). Abuzurile autorităţilor maghiare au continuat şi în timpul funcţionării
acestei comisii, fapt ce a determinat continuarea intervenţiilor guvernului român la Berlin şi Roma 55.
Problema comportamentului abuziv şi vexatoriu al autorităţilor de ocupaţie maghiare din Nord-Estul
Transilvaniei faţă de populaţia românească a constituit, de asemenea, subiectul întâlnirii dintre Ion
Antonescu şi Hitler din 22 noiembrie 194056. Intervenţiile repetate ale guvernului român şi încercările de a
ameliora situaţia populaţiei româneşti din teritoriile ocupate nu au dus la obţinerea rezultatelor sperate57. În
anul 1940 s-au refugiat în România 88.587 cetăţeni, iar în 1941 – 35.43258. Mulţi refugiaţi au trecut graniţa
clandestin ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că numărul acestora a fost mult mai mare. Ca urmare a
campaniei antiromâneşti desfăşurate de presa maghiară privind aşa-zisa maltratare a etnicilor maghiari
supuşi României, autorităţile de la Bucureşti au decis ca cei care doreau să plece în Ungaria să dea declaraţii
faţă de ziariştii germani şi italieni, arătând că pleacă de bunăvoie59. Atât Ungaria, cât şi România au încercat
să împiedice emigrarea în masă a conaţionalilor din motive politice similare: folosirea lor ca mijloc de
presiune politică asupra părţii adverse în perspectiva unei revendicări teritoriale viitoare. De exemplu, S.S.I.ul prezenta într-o notă de la mijlocul lunii martie 1941, nemulţumirile semnalate în rândul maghiarilor din
Braşov pe tema repatrierilor, deoarece în rândul acestora propaganda maghiară a menţinut ideea că până la
15 martie 1941 trupele maghiare vor ocupa şi restul Transilvaniei60. Şi autorităţile române au încercat să
împiedice exodul în România al refugiaţilor din teritoriile cedate Ungariei, fără a reuşi însă. La 10 aprilie
1941 prin ordinul nr.1238 A, se dispuneau măsuri severe pentru a se limita intrarea în ţară a refugiaţilor din
Nord-Estul Transilvaniei, putând intra numai persoanele care veneau în interes de afaceri sau cu interese
familiale şi care să se întoarcă la domiciliile lor61.
Din cauza încercărilor serviciului de spionaj maghiar de a-şi introduce agenţi în România sub
acoperirea de refugiaţi, s-a procedat, în multe cazuri, la cercetarea informativă a refugiaţilor ardeleni care
treceau clandestin frontiera. Majoritatea refugiaţilor din nord-estul Transilvaniei au fost aşezaţi în judeţele
limitrofe frontierei, însă unii au fost dislocaţi din satele de frontieră unde fuseseră aşezaţi şi deplasaţi în
interiorul ţării, fie pentru a se evita contrabanda şi sabotajul, fie pentru a se asigura astfel un plasament şi
condiţii mai bune de trai62. O parte a refugiaţilor ardeleni au fost aşezaţi pe bunurile germanilor şi
maghiarilor repatriaţi din sudul Bucovinei63. Treceri frauduloase de frontieră, într-o proporţie mică, s-au
produs şi în mijlocul minorităţii maghiare din România, îndeosebi al tinerilor care se sustrăgeau recrutării,
concentrării sau mobilizării de către autorităţile române64. Treceri clandestine de români în teritoriul cedat
Ungariei au fost foarte puţine şi acestea au avut la bază, îndeosebi, raţiuni economice. Unii români din satele
de graniţă treceau frecvent frontiera în Ungaria pentru a face contrabandă cu diverse produse, întorcându-se
apoi la locurile de origine, cum de altfel făceau şi mulţi maghiari din satele aflate de cealaltă parte a
frontierei. O altă categorie de persoane care a trecut frecvent într-o parte şi, respectiv, în cealaltă a frontierei
au reprezentat-o ţăranii din satele aflate în zona graniţei. Aceştia au fost autorizaţi, dacă aveau proprietăţi
funciare rurale, să treacă temporar frontiera şi să-şi cultive pământul65.
Imediat după intrarea nord-estului Transilvaniei în administrarea Ungariei, autorităţile maghiare au
dispus concentrarea mai multor unităţi militare şi activarea poliţiei de stat, secţia politică. Aceasta hotăra
asupra persoanelor care urmau a fi internate, trimise în lagăre de muncă ori expulzate. De altfel, cele două
organisme aveau delegaţi la toate instituţiile publice şi particulare, şi fără aprobarea lor, nu se putea lua nici o
măsură.
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După ocuparea oraşului Oradea de către Armata maghiară a început seria denunţurilor, reclamaţiilor
şi a plângerilor urmate de arestări, bătăi, schingiuiri şi persecuţii pornite împotriva românilor. Aresturile
Poliţiei şi ale Penitenciarului se dovedeau neîncăpătoare pentru românii arestaţi şi persecutaţi fără motiv. Era
suficient ca cineva să afirme că un român a fost simpatizant al Mişcării Legionare pentru ca acesta să devină
obiectul persecuţiilor. Serviciile de informaţii lucrau cu colaboratori localnici, care « ofereau » tot felul de
informaţii, numai cu scopul de a face rău românilor. Informatorii proveneau din cele mai diverse categorii şi
meserii : lucrători în uzine, calfe de croitori, agenţi comerciali etc. 66
În noiembrie 1940 S.S.I. informa despre persecuţiile românilor din partea autorităţilor maghiare:
românii trebuiau să hrănească 5-10 maghiari în mod gratuit şi pe timp nelimitat; jandarmii confiscau şi
ardeau toate cărţile de istorie a românilor, iar pe posesori îi maltratau; învăţătorii unguri băteau elevii români
care nu ştiau limba maghiară67. În aceeaşi lună Siguranţa informa despre interzicerea tranzitului
ungurilor/românilor în Ungaria/România. Erau ţinuţi la frontieră membrii aceloraşi familii, funcţionari
publici rămaşi pe teritoriul cedat, persoane cu diverse angajamente şi gestiuni cu autorităţile68. Inspectoratul
de Poliţie Timişoara semnala desele repatrieri forţate (29 vagoane cu 370 refugiaţi) ale românilor care
fuseseră expulzaţi de autorităţile maghiare69.
Conform informaţiilor oferite Marelui Stat Major, în decembrie 1940, autorităţile maghiare
dispuseseră concentrarea în Târgu Mureş a mai multor pichete de vânători de frontieră, înarmate cu arme
automate. Astfel, efectivele trupelor maghiare concentrate erau similare ca număr celor prezente în
momentul declanşării ocupaţiei70. Au fost recrutaţi şi etnici români. Din informaţiile obţinute de la doi
dezertori români din armata maghiară, se cunoaşte că aceştia erau bruscaţi, loviţi şi întrebuinţaţi la corvezile
cele mai înjositoare. Nu aveau voie să vorbească limba română, iar echipamentul cu care fuseseră dotaţi era
învechit71.
La Bistriţa şi Cluj erau concentrate Batalioanele 6 şi 7 de Vânători de Frontieră, Batalionul 14 Ciclişti şi Compania 10 - căi ferate pentru lucrările de cale ferată în construcţie, alte două Batalioane 17 şi 18
fiind repartizate în Secuime (Gheorghieni şi Miercurea Ciuc)72. Comandamentele militare din oraşele
Transilvaniei de nord dispuseseră recrutarea etnicilor români născuţi în 1919 şi 1920. Se punea în vedere că
nerespectarea ordinelor date cu privire la recensământul ordonat putea avea consecinţe dintre cele mai grave.
Contravenienţii puteau fi sancţionaţi cu pedepse variind după gravitatea cazului, până la un an de
închisoare73. Alte Batalioane de Vânători de munte, Pionieri, Artilerie grea, Cavalerie, Transmisiuni,
Vânători de frontieră şi Infanterişti erau identificate la Târgu Secuiesc, Şimleul Silvaniei, Gherla, Târgu
Mureş şi Dej.74 În fostul local al Şcolii de Jandarmi din Oradea îşi începuse activitatea Şcoala de Jandarmi
unguri, incinta fiind amenajată pentru 900 elevi. Recruţii români din judeţul Năsăud fuseseră concentraţi în
regiunea Rutenia 75.
S.S.I. semnala acţiunea de infiltrare a capitalului sovietic în economia transilvăneană. Membrii
vizibili ai societăţilor erau personalităţi ale vieţii maghiare, dar comitetele de conducere erau în majoritate
sau în totalitate alcătuite din ruşi. Scopul urmărit era acapararea pădurilor din Transilvania ocupată şi
Ucraina Subcarpatică76.
Prin diverse mijloace (economice, culturale, religiose, culturale) ungurii doreau să determine
populaţia românească să-şi părăsească proprietăţile şi să se refugieze în România. Pentru preîntâmpinarea
slăbirii elementului românesc, se recomanda stimularea rezistenţei românilor, urmărirea celor care, în
schimbul diverselor avantaje, sprijineau interesele maghiare sau au cerut cetăţenie maghiară, atenţie
deosebită faţă de evrei şi faţă de ungurii care se repatriau. Rezidenţilor li se recomanda atragerea germanilor
şi sârbilor, în schimbul unor situaţii privilegiate.
Bisericile constituiau un puternic factor de maghiarizare a minorităţilor etnice, acestora impunânduli-se folosirea limbii maghiare în serviciul divin al parohiilor. Biserica Greco-Catolică Maghiară de la
Szentes, sub conducerea preotului I. Nemeth şi Biserica Greco-Catolică Romană din Ungaria, sub jurisdicţia
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Episcopiei Maghiare de la Hajdudorog au intrat în atenţia S.S.I. din cauza intensei propagande revizioniste,
şoviniste şi naţionaliste pe care o desfăşurau.
Într-o notă informativă a S.S.I. se aducea la cunoştinţa organelor competente că guvernul ungar a
insărcinat mai mulţi agenţi ai acestei confesiuni pentru strângerea de date în scopul de a fi folosite la
discreditarea României. Aceştia activau în mai multe oraşe: Reşiţa, Turda, Sibiu etc. şi îndemnau populaţia
să nu-şi plătească impozitele şi să nu mai lucreze pământul pentru că armata rechiziţiona surplusul,
menţineau spiritul de ură şi revanşă, afirmând că Trianon a constituit o nedreptate faţă de poporul maghiar.
Propagandiştii “se îngrijeau” şi de starea deţinuţilor din închisoarea Aiud, duceau intense acţiuni de
dezinformare a populaţiei din Făgăraş, lansând zvonuri despre “intenţia guvernului român de a retrage
drepturile minoritarilor maghiari”. Ziarul Pesti Ujság, reproducea cele mai importante fragmente din
discursul premierului maghiar, contele Teleky, cu ocazia vizitei acestuia în Secuime : “Ungaria are nevoie de
Ardeal, nu numai pentru că este o bucată de pământ, o parte din istoria noastră sau pentru că aici se găsesc
mulţi maghiari şi multe comori, ci pentru că în noua sa misiune, Ungaria nu poate conduce o ţară cu mai
multe naţionalităţi, dar fără ardeleni”77. Sub egida Bisericii Lutherane Maghiare cu sediul la Timişoara au
funcţionat: 10 societăţi culturale feminine, 3 cercuri biblice, 13 asociaţii culturale de tineri, 6 şcoli
duminicale, Societatea Culturală David Ferenc. Conform notelor informative unitarienii au fost slab
reprezentaţi în activitatea propagandistică. Au fost semnalate doar câteva date despre activităţile din
Petroşani, Turda, Alba.
După cedarea Nord-Estului Transilvaniei, spionajul ungar şi-a intensificat activitatea, organizând
mai multe centre pentru pregătirea agenţilor cu misiuni subversive. Erau vizaţi: cetăţenii români care doreau
să se repatrieze în schimbul colaborării cu Serviciul ungar, refugiaţii clandestini români (civili/militari),
românii din teritoriul cedat care au rămas şi care şi-au păstrat posturile doar colaborând cu Serviciul de
Informaţii maghiar. Centrele erau localizate la : Cluj, în sediul Chesturii Poliţiei, la Oradea (în localul
Tribunalului), diverse sedii informative (localul Teologiei Ortodoxe, palatul Tribunalului Bihor) cu
subcentre la Salonta, Bistriţa Năsăud, Comşa, Rodna, Ilva Mică. Toate aceste structuri informative aveau
rolul: procurării de informaţii despre armată, depozite de armament, măsurile de apărare aeriană,
aerodromurile, starea de motorizare a artileriei, dislocarea unităţilor din garnizoanele din Arad şi Timişoara;
culegerii de date referitoare la evenimentele petrecute la graniţa româno-sovietică; organizarea minorităţii
maghiare din România în vederea atingerii scopului final, redobândirea Transilvaniei. Pe lângă acestea mai
funcţionau şi nuclee teroriste la Oradea, Cluj, Târgu Secuiesc şi Târgu Mureş78. Într-un termen foarte scurt
(20 decembrie 1940 - 1 ianuarie 1941) s-a dat dispoziţie ofiţerilor din armata maghiară, care aveau nume
străine, româneşti sau germane să ceară schimbarea acestora în nume ungureşti. Pe cale oficială era anunţat
decretul Regentului Horthy care înfiinţa ordinul Crucea pentru Apărarea Naţională acordat persoanelor din
fostele teritorii ale Ungariei care s-au remarcat prin lupta dusă pentru menţinerea naţionalităţii maghiare79.
Deznaţionalizarea forţată se ducea prin diverse mijloace: în zonele cu majoritate etnică română au
fost trimişi învăţători maghiari, necunoscători ai limbii române. Noile autorităţi maghiare aveau o atitudine
dispreţuitoare faţă de toate minorităţile din zonă, generând nemulţumiri (în unele cazuri secuii chiar au
alungat funcţionarii trimişi). Şi între ungurii vechi şi cei nou-veniţi după anexare au început conflictele
pentru ocuparea posturilor80. Jandarmeria din Arad informa Ministerul Afacerilor Externe în decembrie 1940
că pe teritoriul cedat erau concediaţi funcţionarii români care nu mai aveau voie să-şi vorbească propria
limbă. Cei care se împotriveau erau trimişi în lagărul din Careii Mari, special înfiinţat pentru români81. Cu
toate acestea, ziarul Pesti Ujság publica un articol referitor la protestul membrilor organizaţiei Foştilor
Luptători din Ungaria împotriva persecuţiilor ungurilor din Transilvania românească. “Cuvântul teamă a fost
de mult şters din vocabularul foştilor luptători unguri, dar fiecare fost luptător nu ţine din cauza demnităţii lui
să scuipe dincolo de gard. Suntem o naţiune de ostaşi. Toată lumea să ştie că noi vrem să clădim, în
colaborare cu toate naţiunile care trăiesc în Imperiul Sfântului Ştefan, o ţară în care toţi vor avea aceleaşi
drepturi şi îndatoriri, naţiunea maghiară fiind totdeauna o naţiune a culturii. Cine va răspunde răbdării
noastre prin terfelire, uşor va face cunoştinţă cu dârzenia noastră”82. În aceeaşi lună (decembrie) de la graniţa
româno-ungară era semnalată atitudinea ofensatoare a grănicerilor români faţă de contele Tisza, unul dintre
cei mai activi susţinători ai cauzei române din Ardeal. Acesta intervenise de nenumărate ori la Budapesta
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pentru repararea unor nedreptăţi comise faţă de români83. Cu toate acestea, ziarul Gemzetor, publica un
articol defăimător la adresa românilor, în care insinua că ungurii rămaşi în România erau maltrataţi şi
schingiuiţi în continuu, iar autorităţile îi apostrofau că nu au ce căuta în România 84. De fapt, persecuţiile
veneau din tabăra adversă. Rezidenţii din Ungaria informau că, administraţia militară din Transilvania
interzisese funcţionarea cooperativelor româneşti. Averea lor fusese sechestrată, iar unele au fost chiar
lichidate, fiind scoase la licitaţie publică şi vândute la preţ de nimic. A fost nevoie ca premierul maghiar să
dispună repunerea lor în funcţiune, garantând că activitatea lor nu le va mai fi stingherită de nimeni85. În
ultimele zile din decembrie 1940 cercurile politice maghiare erau încântate de noua numire a lui Killinger ca
reprezentant german la Bucureşti, această numire însemnând pentru maghiari un mai mare amestec în
problemele interne româneşti din partea Germaniei, faţă de perioada reprezentării prin fostul ambasador
Fabricius86.
Din prisma noului Pact semnat între Ungaria şi Iugoslavia se dorea o convingere a opiniei publice
maghiare că România era principalul duşman extern. Pe de altă parte, prin noua alianţă, Ungaria devenea mai
puternică din punct de vedere diplomatic decât vecina ei de la est, încercând să lanseze un mesaj
revizioniştilor legionari, pentru o atitudine mai conciliantă. În paralel se desfăşurau intense campanii de
calomniere şi ameninţare a României, prin presă şi radio, afirmându-se că Axa Mică (Ungaria şi Iugoslavia)
va şti să impună pacea şi liniştea în Balcani87. Pe durata aceleiaşi luni (decembrie 1940), la Londra oficialii
maghiari făceau demersuri ca Anglia să recunoască definitiv estul Transilvaniei, cedat în vara anului 1940.
Argumentul folosit era : tradiţia democratică maghiară era paralelă cu tradiţia democratică britanică 88. În
decembrie 1940, Jandarmeria din Timişoara semnala că autorităţile maghiare afişau, în scopuri
propagandistice, pe ziduri, garduri şi în pieţele publice harta Ungariei în trei momente istorice: cum a fost
înainte de 1918, cum era în 1940 şi cum va fi (înglobând toată Transilvania)89.
Jandarmeria mai informa despre permanentele acţiuni de defavorizare a populaţiei române: erau
sechestrate clădirile construite pe terenurile expropriate de statul român; proprietăţile funcţionarilor refugiaţi
(pentru a repara daunele suferite din cauza autorităţlor române); unele imobile erau cedate fără a se aştepta
acordul cetăţenilor români; interziceau conaţionalilor să cumpere bunurile românior refugiaţi, pentru a le
putea confisca mai târziu90.
În decembrie 1940, în teritoriul Ungariei se simţea tot mai acut lipsa alimentelor şi a
materiilor de strictă necesitate. Se găseau cu foarte mare greutate carnea, zahărul, cafeaua, orezul ; noaptea,
localităţile rămâneau în beznă şi fără posibilităţi de transport, din lipsa petrolului şi a benzinei. Din cauza
acestei situaţii, maghiarii începuseră să răspândească manifeste, spunând că trăiau mai bine sub români.
În Transilvania ocupată, în satele româneşti, în special în zona Maramureşului, Vişeul de
Sus, Sighet, Dej, Cluj şi Târgu Mureş, S.S.I. semnala lipsa alimentelor, funcţionarii români rămaşi fuseseră
încadraţi în servicii inferioare, li s-au scăzut salariile, funcţionarii şi muncitorii din întreprinderile forestiere
au fost concediaţi, foştii salariaţi maghiari ai statului român şi soţiile maghiare ale funcţionarilor români
rămaşi erau consideraţi trădători ai cauzei maghiare. În acelaşi timp, autorităţile răspândeau zvonuri
alarmiste despre situaţia internă din ţară, prin activităţi propagandiste de defăimare (adunări, conferinţe,
radio şi cinematografie)91. Se lansau zvonuri despre iminenta desfiinţare a României ca stat, urmată de
formarea unei Ungarii Mari, ce ar fi cuprins toată Transilvania, părţi din Iugoslavia, Austria şi o parte din
nordul Italiei. Cei mai activi în această propagandă erau membrii partidului Crucile cu Săgeţi, care cereau
anexarea întregii Transilvanii şi ieşirea la mare92. Informatorii din teritoriul cedat comunicau despre
numeroasele discursuri revizioniste rostite la Alba Iulia, în Adunarea Foştilor Luptători. Se observa o
surescitare a populaţiei maghiare din toate regiunile Ungariei; peste tot revizionismul era agitat pe faţă,
răspândindu-se cele mai variate zvonuri. Se pretindea că, în cel mai scurt timp, întrega Transilvanie urma să
fie ocupată, chiar şi Valea Prahovei, cu sau fără consimţământul Germaniei93. În aceeaşi perioadă, contele
Paul Teleky, Preşedintele Consiliului de Miniştri a încheiat un pact cu partidele politice din Ungaria, cu
excepţia partidului Crucile cu Săgeţi (maiorul Szálasi) şi a partidului Renaşterii Ungariei (Imredy), prin care
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se obligau să nu-şi formeze organizaţii locale în nordul Transilvaniei, cu scopul de a menţine unitatea
maghiarimii de aici, faţă de covârşitoarea majoritate românească. Aceste partide organizaseră mai multe
reuniuni şi adunări la Oradea şi Cluj, formându-şi comitete regionale, Crucile cu Săgeţi începându-şi
propaganda încă de la intrarea armatei maghiare în Transilvania. În unele cazuri, chiar ofiţeri de rezervă din
trupele de ocupaţie au răspândit manifeste şi alte materiale ale partidelor naţionaliste. Propaganda acestor
două organisme politice a fost atât de mare, încât şi grupul parlamentarilor unguri ardeleni a trebuit să
reacţioneze. Ei îşi formaseră un partid politic independent, ce începuse în teritoriul ocupat o luptă generală
împotriva curentelor extermiste, activitatea lor limitându-se doar la estul Transilvaniei94.
Rezidenţii din Ungaria informau şi despre discursurile rostite de contele Banfy Miklos din Camera
Magnaţilor, vorbind despre activitatea partidului maghiar sub regimul românesc. Acest discurs se referea la
starea de spirit a populaţiei maghiare din Transilvania şi oglindea nemulţumirea tuturor claselor sociale
transilvănene faţă de politica guvernului maghiar. După ce prezenta un scurt istoric al organizării Partidului
Maghiar din România, contele Banfy afirma: “În activitatea noastră nu am tolerat nici un amestec, nici o
influenţă şi nici un control din partea autorităţilor române şi, la şedinţele noastre, deşi exista stare de asediu,
nu am permis să fim controlaţi de detectivi. Solidaritatea maghiară a fost mereu în creştere. De anul trecut
(1939), muncitorimea maghiară organizată s-a înscris în Partidul Maghiar, care a ajuns la 140.000 de
membri activi”95.
În ianuarie 1941, Inspectoratele şi Jandarmeria din Alba-Iulia informau despre starea de spirit din
Transilvania de est. Din punct de vedere economic se înregistra nemulţumirea populaţiei din teritoriul
ocupat, din cauza lipsei de alimente, fiind necesară o conferinţă cu prefecţii, subprefecţii şi primarii
municipiilor, în prezenţa contelui Telek, ministrul Agriculturii. Astfel, au fost acordate puteri discreţionare
prefecţilor din aceste regiuni pentru aprovizionarea cu alimente de strictă necesitate. Era obligatorie predarea
la primării a tuturor porcilor deţinuţi de ţărani, din grâul măcinat la diferite mori li se restituia doar 15 kg
făină/persoană, restul fiind reţinut de Oficiul de Aprovizionare Publică. Din 1 ianuarie 1941 se extindea raţia
lunară pentru toate categoriile de cetăţeni. Ca urmare a protestelor ce au urmat, au fost operate 100 arestări,
în majoritate ţărani români. 96 Fabrica de ghete Carmen din Oradea fusese declarată uzină militarizată cl. I,
fiind condusă de sublocotenentul Olari, comerciant din Bekescsaba97.
Iluminatul oraşelor se făcea în condiţii grele, la Târgu Mureş şi Cluj mai funcţionau doar câteva
felinare, în altele neexistând nici un fel de lumină pe timpul nopţii. Uzinele electrice nu puteau funcţiona din
cauza lipsei de combustibil; benzina era o raritate şi nu se distribuia decât militarilor. Civilii o cumpărau la
preţuri astronomice. Alimentele de strictă necesitate lipseau. Ungurii acordau o deosebită importanţă
drumurilor şi căilor ferate, la lucrări fiind folosiţi evreii aduşi din Ungaria în trei companii militare. În
regiunile locuite de saşi tensiunea crescuse simţitor, din cauza încercării maghiarilor de a desfiinţa instituţiile
autonome săseşti sau de a-i înlătura pe aceştia din administraţia Ardealului.
Mişcarea Crucile cu Săgeţi cunoştea o intensificare a susţinerii din partea tineretului maghiar din
zona ocupată, afişând ca deviză reforma agrară. Presa controlată de magnaţi îi atacau vehement, catalogândui drept codrenişti şi astfel, prejudiciau interesele Ungariei. Intelectualitatea din teritoriul cedat era suspectată
de legături cu legionarii, de aceea la Cluj a fost înfiinţat un organism de urmărire a tuturor maghiarilor
bănuiţi că au relaţii cu românii. În fruntea organismului fusese desemnat contele Teleky, fost deputat în
Parlamentul din Regat. Exista şi o organizaţie a intelectualilor şi a practicanţilor profesiilor liberale (medici,
avocaţi) care doreau o apropiere de Crucile cu Săgeţi în vederea realizării unui Ardeal autonom - canton
politic, condus de doi reprezentanţi ai celor două naţionalităţi98. Oradea suferea cel mai mult de lipsa
lemnelor, populaţia începând să taie arborii din parcuri şi cimitire şi să distrugă gardurile refugiaţilor.
Vânzarea de terenuri între români nu era admisă, la fel donaţiile între rude, chiar şi între părinţi şi fii. Se
ducea o intensă campanie în presă pentru anularea legii conversiunii datoriilor agricole, sub pretextul
refacerii creditului.
Camerele Agricole fuseseră desfiinţate şi întreaga lor avere trecuse în patrimoniul Societăţii Ungare
de Agricultură. În administraţie şi în toate şcolile primare de la sate se preda numai în limba maghiară. Erau
prevăzute doar două ore pe săptămână pentru conversaţiile în limba română, care se făceau cu învăţători care
nu o stăpâneau99.
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În notele informative primite de la S.S.I. în februarie 1941 se semnala Ministerului Afacerilor
Externe că maghiarii din Bucureşti considerau necesară o apropiere a Ungariei de U.R.S.S., aceasta având
cea mai bună situaţie în comparaţie cu celelalte puteri100. Simultan, se informa, după datele deţinute de la
fruntaşii maghiari că U.R.S.S. intenţiona să facă din Transilvania şi Secuime un stat tampon, în caz că
Ungaria ar rămâne mai departe sub influenţa Germaniei. În acest scop, propagandiştii comunişti începuseră o
intensă campanie, mai ales în rândurile ţăranilor şi muncitorilor 101.
România fiind văzută ca un potenţial duşman la graniţa estică, la sfârşitul aceleiaşi luni (februarie
1941), printr-o notă informativă, se semnalau unităţi militare maghiare la Dej, Târgu Mureş, Oradea, Baia
Mare (trupe de asalt, cavalerie, motorizate, mitraliori, pontonieri, fortificaţii)102, o escadrilă de vânătoare al
Someşeni, Cluj (avioane Fiat CR-42 italiene) iar în nord-vestul Zalăului era amenajat un aeroport militar (30
decembrie 1940)103. La Cluj sosireră numeroase trupe germane, în timp ce ministrul Apărării Naţionale ungar
a făcut o vizită la Berlin pentru a obţine materiale şi echipament modern, precum şi trimiterea de specialişti
şi tehnicieni germani care să-i instruiască pe cei unguri104.
În februarie 1941, Ministerul Afacerilor Externe era informat că în Transilvania cedată erau
organizate grupuri teroriste cu membrii din rândurile Jandarmeriei şi Poliţiei, cu menirea de a întreţine la
frontieră o permanentă stare de nelinişte şi nesiguranţă. Grupele existau la Salonta, Cluj, Târgu Mureş şi
Târgu Secuiesc. Erau raportate şi organizarea de depozite de muniţii subterane. Legaţia Maghiară a instruit
liderii religioşi reformaţi şi catolici, punându-le în vedere să facă din biserici şcoli de patriotism, luptă
naţională şi autoapărare maghiară105. Din aceeaşi lună datau şi declaraţiile premierului ungar, Teleky, care, în
ciuda evidenţelor declara: “Asigurarea egalităţii culturale a tuturor minorităţilor etnice este o tradiţie
maghiară, bazată pe înţelegerea şi conducerea potrivită a naţionalităţilor din Ungaria. În spiritul acestei
tradiţii, orice persoană dispune de dreptul indiscutabil de a-şi cultiva limba maternă, obiceiurile străvechi şi
tradiţiile etnice, iar statul maghiar este obligat să ajute pe cetăţenii de altă limbă, dându-le posibilitatea să-şi
însuşească cunoştinţele în limba lor. Trebuie să asigurăm naţionalităţilor libera lor dezvoltare, pentru a-şi
menţine caracterul lor naţional şi cultura lor specifică. Nu vrem şi nici nu este posibil să facem pe cineva
ungur, împotriva sentimentelor şi voinţei sale”. De fapt, în Transilvania ocupată existau foarte puţini
învăţători şi profesori români106. În acelaşi timp, materialele informative remarcau fenomenul pierderii
majorităţii române din zona Transilvaniei, cauzată de colonizarea intensivă şi de faptul că, noii veniţi, prin
spiritul întreprinzător de care dădeau dovadă, deveneau liderii comunităţii. Fenomenul era depistat în zone cu
specific istoric românesc: Făgăraş, Caraş-Severin, Timişoara. Nou veniţii formau pătura mijlocie a
populaţiei, fiind negustori, proprietari de ateliere şi reprezentanţi ai caselor de comerţ din străinătate,
deţinători de terenuri, instalaţii şi ferme agricole107. Indiferent de confesiune, preoţii maghiari din România
trebuiau să menţină în rândul enoriaşilor speranţa că şi restul Ardealului va intra în subordinea Ungariei.
Directivele veneau de la Budapesta prin Legaţia ungară din Bucureşti, care le difuza prin Comunitatea
Naţională a Maghiarilor din România – CNMR - condusă de Elemer Gyárfás. O notă informativă a S.S.I.,
din 12 martie 1941, semnala că cele trei culte maghiare din România s-au întrunit la sediul Episcopiei
Romano-Catolice din Alba Iulia. Cu acest prilej s-a hotărât a se acţiona intens pentru a împiedica emigrarea
ungurilor din România, depopularea fiind dăunătoare interselor maghiare şi atenta supraveghere ca numele
cetaţenilor ungari să nu fie denaturate. Din mai 1941, activitatea revizionistă primeşte un impuls nou prin
trimiterea directivelor de la Budapesta. Biserica Unitariană îşi va organiza propaganda prin Cercul Unitarian
Religios, catolicii acţionând prin Asociaţia Populară Catolică. Se conturau două linii de acţiune: “durii”,
adepţii agresivismului, erau în cea mai mare parte preoţi maghiari, partizanii lichidării problemei românomaghiare pe calea armelor şi “moderaţii”, adepţii acţiunilor eficiente dar fără să se apeleze la violenţe. Cele
mai multe note informative ale S.S.I., în perioada ianuarie-decembrie 1941, au furnizat date despre
activitatea catolicilor, activi în aproape toate oraşele: Rădăuţi, Arad, Timişoara, Beiuş, Sibiu, Mediaş,
Gherla, Cluj. Scopurile propagandei catolice erau: menţinerea credinţei în timpuri mai bune pentru cauza
maghiară; ideea oricărui sacrificiu pentru Ungaria Mare; refacerea Imperiului Sfântului Ştefan;
misionarismul catolic pe care îl avea pe viitor catolicismul ungar în bazinul Dunărean. Din materialele
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publicate până în prezent108, se dovedeste că implicarea preoţilor maghiari, mai ales a celor romano-catolici a
fost deosebit de importantă, fiind unul dintre pilonii propagandei revizioniste în România 109.
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