
4

Silviu Aurelian Jimborean

Românii din Transilvania în 

perioada horthystă

1940-1945

E d i t u r a  o n l i n e
 “SEMĂNĂTORUL  TISMANA”

Iulie 2012



4

Cuprins

Ocupaţia horthystă în nord-vestul Transilvaniei                                                                                  .............................................................................  3  

„TRASEUL” NEFAST AL DICTATULUI DE LA VIENA                                                              ..........................................................  5  

SCURTE DATE BIOGRAFICE                                                                                                        ....................................................................................................  10  

METODELE DE OPRIMARE FOLOSITE ÎN TERITORIUL ROMÂNESC COTROPIT             .........  12  

MASACRELE  ȘI  TEROAREA  DEZLĂNȚUITE  ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR                       ...................  13  

SUPRIMAREA   BISERICII   ROMÂNEȘTI  –  POLITICĂ   DE   STAT  A  FASCIȘTILOR 

HORTHYȘTI.                                                                                                                                    ................................................................................................................................  14  

BISERICI  ROMÂNEȘTI  DĂRÂMATE,  DEVASTATE  ȘI PÂNGĂRITE.                                ...........................  15  

BIBLIOGRAFIE:                                                                                                                               ...........................................................................................................................  17  



4

Ocupaţia horthystă în nord-vestul Transilvaniei 

În decursul istoriei  multiseculare,  Transilvania fiind un pur pământ strămoșesc, a fost 

pusă  în  situația  de  a  înfrunta  ”tendințele  cotropitoare  ale  imperiilor  vecine  care  râvneau  la 

bogățiile acestor pământuri și urmăreau să îngenuncheze”.

La data de 01.Decembrie 1918 după ce a avut loc realizarea unității de stat a poporului 

român  și  după  ce  aceasta  a  fost  cunoscută  pe  întregul  plan  internațional  (Trianon  1919), 

Transilvania a cunoscut o dezvoltare deosebită pe mai multe planuri cum ar fi: economic, politic, 

social  și cultural. Toate acetse înfăptuiri frumoase ale poporului român din Transilvania, nu au 

fost văzute absolut deloc cu ochi buni de reacțiunea maghiară, aceasta făcând eforturi mari  și 

disperate pentru revenirea situației din primul război mondial. 

În cele din urmă, revizioniștii maghiari au fost încurajați potrivit acestei direcții de Italia 

fascistă  și  Germania  hitleristă.  În  acest  sens,  Reichul  a  sprijinit  în  totalitate  pretențiile 

aneixioniste  împotriva  României,  astfel  că  în  anul  1940,  la  începutul  lunii  august,  guvernul 

român a fost nevoit  să înceapă tratative cu guvernul horthyst  al Ungariei,  în urma “cererilor 

imperative ale puterilor Axei”, mai înainte la Budapesta iar apoi la Turnu-Severin.1

În cadrul acestor tratative româno-ungare de la Turnu-Severin, trimișii lui Horthy Miklos, 

în  frunte  cu Andras Hory,  au revendicat  printr-un memoriu,  acesta  fiind citat  în  ziua de 16 

August 1940 următoarele: “cedarea unor importante teritorii românești, circa 69.000 km pătrați 

și  o  populație  de  3.900.000  de  locuitori,  din  care  peste  2.200.000  erau  români  și  numai 

1.200.000 erau unguri.” Cu certitudine aceste pretenții a delegației maghiare au fost respinse, 

guvernul român propunând “efectuarea schimbului  de populație între românii  din Ungaria  și 

ungurii din România.”2

Refuzul guvernului român de a îndeplini și a satisface cererile horthyiste au produs multă 

tulburare în capitala Ungariei. După cele întâmplate, în cele din urmă șeful guvernului  și  șeful 

statului român din acea vreme au insistat ca delegația română să reia legătura cu András Hory, ca 

1 Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între 1885-2000, București, 2006, pp. 641-642.
2 Despre tratativele duse de români cu maghiarii în contextul dictatului de la Viena, atât înainte, cât  și în timpul 
dictatului,  a  se  vedea  memoriile  unui  participant  direct  la  acțiune:  Valer  Pop,  Bătălia  pentru  Ardeal,  Editura 
Colloseum, București, 1991.
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să-i aducă la cunoștință o altă soluție, fiind o nuuă poziție ce echivala “cu acceptarea punctului 

de vedere al guvernului horthyst care nesocotea interesele naționale ale României, constituind un 

act  de  capitulare  a  cercurilor  guvernamentale  românești  în  fața  prezidiului  statelor  fasciste 

agresorii.

Aducându-li-se la cunoștință această opoziție a guvernului nostru,masele populare de pe 

întreg  cuprinsul  țării:  români,  maghiari,  germani,  secui,  au organizat  numeroase  adunări,  au 

protestat împotriva hotărârilor de la Turnu-Severin, demonstrând că nu vor sub nici o formă să 

intre în jugul horthyst, nici prin cedări teritoriale dar nici prin strămutări, fiind un popor doritor 

de libertate, dreptate și independență.3

Totodată,  încă  de  la  început  Hitler  a  fost  hotărât  să  „sprijine  pretențiile  horthyștilor 

considerând că România făcea parte dintre  țările  dușmane Axei”,  aceași  poziție avându-o  și 

Mussolini. Astfel că din data de 27 August 1940, noua frontieră ungaro-română a fost fixată de 

Adolf  Hitler  și consilierii săi, care spunea că România trebuia să cedeze Ungariei horthyste o 

suprafață de 40.000 Km pătrați, prin aceasta, Germania hitleristă, putea să-și plaseze”importante 

poziții strategice” în Carpați și în acealși timp, să beneficieze de petrolul din Valea Prahovei, în 

eventualitatea unui război lung în răsăritul Europei.

3 Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, op. cit., pp. 642-643.
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„TRASEUL” NEFAST AL DICTATULUI DE LA VIENA

După ce a luat ființă statul dualist austro-ungar, în anul 1867, când Transilvania a fost 

răpită  de  Ungaria,  slujitorii  magnațiilor  unguri,  ajunși  stăpâni  pe  teritoriul  Transilvaniei,  au 

început să vorbească și să scrie despre „Ungaria Mare”. În acel moment a luat naștere un ideal 

„sfânt”, pentru realizarea căruia trebuiau folosite toate mijloacele, în așa fel ca „Ungaria Mare”, 

să devină doar patria maghiarilor. Această soluție a fost găsită în cele din urmă,  și anume în 

maghiarizarea tuturor naționalitățiilor nemaghiare, și totodată prin introducerea limbiii maghiare 

în  școli,  în  administrație  și  biserici.4 România  fiind  izolată  în  acele  momente  istorice  care 

profilau  un  dezastru,  a  ajuns  la  discreția  Germaniei  hitleriste.  Horthyștii  exploatând  această 

situație critică, pentru a forța mâna protectorilor naziști, au amenințat țara noastră cu declarații 

de război,  în care a pus la granița răsăriteană a Ungariei  250 000  de soldați,  spre a cuceri 

Transilvania.5

Regentul Horty, după ce conducătorii horthyști căutau să-l forțeze pe Hitler să rezolve 

problema, i-a adresat o scrisoare acestuia în luna iulie 1940 unde îi recomanda să nu aibă nici o 

încredere în declarațiile făcute de Carol al II lea, și ceilalți politicieni români, în care se privea 

orientarea  României  spre  Axă,  arătând  că  această  schimbare  era  determinată  din  motive  de 

conjunctură ci  nu din motive  politice.  În conflictul  ungaro-român Hitler  își  creease o părere 

asupra României, care a fost împărtășită contelui Ciano în ziua de 7 iulie 1940, fiind următoarea: 

„ Germania este intersată în România în special datorită importurilor de petrol...Germania ar fi 

lezată în cazul că România ar fi cucerită  și,  în consecință, sondele petroliere ar trece dintr-o 

mână într-alta  sau ar  fi  distruse...”,  iar  Ciano la  rândul  său a răspuns: „ Italia  își  suplinește 

nevoile petroliere exclusiv din România.6

4 Cf. Pr. dr. Mircea Păcurariu,  Politica statului ungar fata de Biserica româneasca din Transilvania în perioada  
dualismului, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1986, p. 31. Teodor 
V.  Păcățian,  Cartea de aur sau luptele  politice naționale ale românilor sub coroana ungară, vol.  VII,  Tiparul 
Tipografiei Arhidiacezane, Sibiiu, 1913, p. 489.
5 Nicolae Corneanu,  Biserica Românească din Nord-Vestul  țării în timpul prigoanei horthyste, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune Ortodoxă 1986,pp. 2-5.
6 Ibidem, p. 6
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Ungurii fiind bazați pe sprijinul lui Hitler  și al lui Mussolini, au rămas intransigenți, 

știind că eșuarea tratativelor prin refuzul românilor provoca nemulțumirea celor doi protectori, și 

că datorită situației dificile în care se aflau relațiile politice dintre România și Reich, aceasta va 

fi  silită  să  accepte  soluția  pe  care  Axa o  va  impune.  După doar  două  zile  Hitler  îi  face  o 

declarație  ministrului  italian  de  externe  Ciano,  mai  precis  la  data  de  20  august  1940: 

„ Soluționarea problemei este deosebit de complicată datorită faptului că unei pretenții-teritoriale 

(ungare) i se opune o revendicare etnografică ( română) incontestabilă. Structura populației în 

litigiu-considerând cât mai favorabil poziția Ungariei fiind următoarea: la 1,5 milioane de unguri 

există  3 milioane  de români  și  6-700 000 germani...Raportul  numeric  este  1/3 unguri  la 2/3 

români..”7

În stabilirea unei noi granițe dintre România  și Ungaria, un rol important l-au avut  și 

considerentele de ordin politic, în care Hitler înțelegea că trebuie să de-a dierendului teritorial 

ungaro-român o reglementare în spirit nazist. „Ideea directoare a politicii noastre actuale față de 

România și Ungaria- arăta cu nerușinare că Ribbentrop-este de a menține aceste două bucăți de 

fier incandescente și de a le modela în interesul Germaniei”. În cele din urmă, Ungariei i se va 

acorda cu un teritoriu mai puțin decât solicitase, dar cu scopul de a forța guvernul horthyst ca și 

în  viitor  să  susțină  Germania,  pentru  a  avea  dreptul  să  ceară  întreaga  Transilvanie  și  chiar 

Banatul,  dar pe de altă  parte  știindu-se că România  nu se va împăca niciodata  cu pierderea 

Nordului Transilvaniei, se aștepta să fie de acord cu importante concesii economice și politice, în 

speranța recâștigării acestui teritoriu.8

Cea mai neagră zi din istoria noastră, a fost amiaza din 30 August 1940 în care la Viena a 

avut loc o sentință care a fost impusă de von Ribbentrop  și Ciano care n-a fost ”o hotărâre de 

arbitraj”,  ci un dictat  pronunțat de puterile fasciste  și  detrimentul  României.  Datorită acestui 

dictat România era obligată să cedeze Ungariei horthyste o parte din Transilvania cu o suprafață 

de  42.243Km pătrați  și o populație de aproximativ 2.600.000 locuitori dintre care majoritatea 

erau români, în final au fost 43.492 Km pătrați cu 2.667.000 locuitori9.

7 Ibidem p. 7-8.
8 Ibidem, p.8.
9 Pr. prof. dr. Alexandru Moraru, op.cit., p. 647.
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Ca urmare a cererilor imperative ale puterilor Axei, guvernul Gigurtu, a început în ciuda 

opoziției opiniei publice, tratative cu guvernul Ungariei.  În data de 06 august 1940 ministrul 

României la Roma, Raul Bossy, a fost trimis în misune la Budapesta pentru a lua legătura în mod 

politicos cu Teleki Pál, acesta fiind Președintele Consiliului de Miniștri al Ungariei și cu Csáky 

Istvan, ministrul afacerilor străine pentru a le aduce la cunoștință că guvernul român era de acord 

pentru a începe tratative și convorbiri cu guvernul maghiar.

În paralel cu tratativele preliminare ungaro-române, guvernul horthyst și Statul Major al 

Armatei  Ungare  au  început  anumite  discuții  secrete  cu  guvernul  italian,  deoarece  guvernul 

maghiar își dădea seama că schimbul de note diplomatice româno-ungare din 9,10 și 11 august 

1940, confirmând că guvernul nostru nu va accepta decât sub presiunile unei terțe mari puteri, 

pretențiile sale, care cuprindeau peste 2/3 din suprafața Transilvaniei.10 Neavând nici un drept, 

nici un temei juridic și căclând voința unanimă a populației majoritare din Transilvaia populația 

românească, precum și pături importante ale minorității maghiare  și mai ales a celei germane, 

care  în  anul  1918 se  pronunțase  pentru  unirea  Transilvaniei  cu  România,  trimișii  lui  Horty 

revendicau, printr-un memoriu căruia András Hory i-a dat citire tratativelor (16 August 1940), 

cedarea unor importante teritorii românești, enunțate mai sus.

Aceste propuneri ce erau făcute de guvernul horthyst mai lăsau României din întreaga 

Transilvanie, doar județele Făgăraș, Sibiu, o parte din Târnava, Blajul, un colț din județul Alba, 

dar  fără  orașul  Alba Iulia,  județul  Hunedoara  și  Banatul.  Un punct  de vedere  al  guvernului 

român, a fost prezentat de Valer Pop în cea de a doua zi a Tratativelor 19 August 1940, în care 

guvernul  nostru  propunea  un  schimb  de  populație  între  românii  din  Ungaria  și  ungurii  din 

România,  însoțit  în  subsidar,  de  unele  reactificări  de  frontieră  în  favoarea  Ungariei  care  să 

asigure spațiul necesar surplusului populației maghiare strămutate, care se ocupa cu agricultura.11

Adoptând această formulă a schimbului de populații Carol al III lea și guvernul Gigurtu 

nesocoteau voința unanimă ce era manifestată de poporul român sub cele mai diferite forme, de a 

respinge oricare dintre cererile absurde ale horthyștilor și apăra cu toate armele hotarele patriei, 

10 A. Simion, Dictatul de la Viena, Editura Dacia, Cluj-Napoca,  1972, pp.159-161.
11 Ibidem, pp. 163-164.
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ignorând  hotărârea  unor  importante  pături  ale  minoritățiilor  maghiară  și  germană  din  țară 

declarând că nu au nici cel mai mic gând de a primi acest jug al guvernului horthyst. 

Toate aceste instrucțiuni, despre care am vorbit echivalau în mod practic cu acceptarea 

punctului de vedere al guvernului horthyst, nesocoteau toate interesele naționale ale României, 

unde se constituia un act de capitulare a cercurilor guvernamentale românești în fața presiunilor 

statelor  fasciste  agresoare.12 Astfel,  Buletinul  contrainformativ  nr.  57  din  21  august  1940, 

remarca  faptul  că  populația  românească  era  într-o „  continuă  frământare  datorită  faptului  că 

ideea rezistenței totale pentru menținerea actualei frontiere de vest și-a făcut drum tot mai mult 

în rândurile populației.” Totodată, un alt buletin contrainformativ, aparținând Corpului 5 Armată 

sublinia „populația din Ardeal manifesta tot mai mult dorința de a nu se da nimic.

Sașii  din  Transilvania  au  înmânat  un  memoriu  lui  Hitler  în  care  se  afirma  „voința 

minorității germane de a rămâne în cadrul statului român”. Foarte mulți locuitori germani din 

județele Satu Mare, Bihor și Sălaj au spus că preferă să stea organizați în interiorul României, 

decât să ajungă sub stăpânirea maghiară  și chiar s-au adresat Legației germane din București 

pentru a li se înlesni strămutarea în Banat în caz că teritoriile horthyste în care ei locuiau ar fi 

fost  cedate  Ungariei  Horthyste.  De  asemenea  sașii  din  regiunea  Brașovului  s-au  declarat 

„  favorabili  intereselor  românești  în  Transilvania”  și  „  ostili  ideii  de  a  trece  sub dominația 

Ungariei horthyste.13

O caracteristică pentru faptul de izolare a României,  este că în faza cea mai critică  și 

hotărâtoare a rezolvării de către statele Axei a problemelor pretențiilor teritoriale ale cercurilor 

revizioniste horthytse, reprezentanții țării noastre la Berlin și Roma nu au putut lua contact nici 

cu Ribbentrop și nici cu Ciano. 

 În cadrul Tratatului de la Viena, horthyștii au provocat numeroase incidente la frontiera 

româno-ungară: avioanele lor au violat spațiul aerian al României zburând, la 27 și 28 august, 

deasupra teritoriului românesc până la Brașov, Vînțu de Jos și Someșeni, aruncând manifeste cu 

conținut ostil statului român; ziarul „ Magyarorszag”, exprima în general toate opiniile primului 

ministru  Teleki,  califica  proiectul  românesc  al  schimbului  de  populație  drept  „o  inovație 
12 Ibidem, p. 168.
13 Ibidem, pp. 170-172.
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diabolică”,  și cerea ca mai întâi să-i fie cedată Ungariei Transilvania în întregime și abia după 

aceea se putea vorbi de aplicarea lui. După aceste relatări, au apărut consecințele imediate ale 

Dictatului care au fost:

- Abdicarea regelui Carol al II lea;

- Instaurarea dictaturii militaro-fasciste;

- Subordonarea  totală  a  României,  atât  a  Germaniei  hitleriste  cât  și  Ungariei 

hotrhyste;14

Totodată, în partea de nord-vest a Transilvaniei, sub regimul horthyst au fost cunoscute 

numeroase acțiuni represive și deznaționalizarea a populației de aici. După dictatul de la Viena a 

fost împărțit în două teritoriul Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și cel al Eparhiei 

Oradiei, jumătate fiind rămase în România, iar cealaltă parte sub stăpânirea maghiară. Din punct 

de vedere statistic situația ortodoxiei transilvănene, căzută sub ocupația maghiară, se prezenta 

astfel:  1). În Eparhia Clujului- 8 protopopiate, 184 parohii, 3 mănăstiri și 160.718 credincioși;

2). În Eparhia Oradiei- 5 protopopiate, 110 parohii, 46 filii cu 108.981 credincioși;

3). În Eparhia Maramureșului- 5 protopopiate, 87 parohii, o filie cu 40.057 credincioși;

4).  Cele  3  protopopiate  din  Eparhia  Sibiului,  din  județele  de  azi,  Mureș,  Harghita, 

Covasna- 3 protopopiate, 55 parohii, 211 filii cu 29.692 credincioși;15

O primă acțiune de după Dictat a Episcopului Nicolae Colan al Clujului ( 1936-1953), a 

fost aceea a întemeierii unui Vicariat Ortodox Român la Alba Iulia, în 06 Septembrie 1940 prin 

Decizia nr. 5414/1940, urmărindu-se prin această hotărâre ca Vicariatul să se îngrijească de cele 

șapte protopopiate,  201 parohii  și  35 filii,  cu 172.805 credincioși,  care au aparținut Eparhiei 

Clujului rămase în România. Prin înfințarea acestui Vicariat. Grija episcopului Nicolae Colan, 

putea să se îndrepte în totalitate înspre reorganizarea vieții religioase, administrative și culturale 

a  Bisericii  Ortodoxe Române din Transilvania  de sub stăpânirea  străină,  menționând aici  că 

14 Ibidem, pp. 173-178.
15Alexandru Moraru, op.cit, pp. 649-650.
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Nicolae Colan a fost singurul ortodox care a rămas în teritoriile ocupate de horthyști, având sub 

stăpânirea sa o Eparhie mare cât o țară. 

În vremea Dictatului, bandele horthyste sprijinite fiind de autoritățiile de stat ungurești, 

au dărâmat o seamă de biserici românești amintind doar câteva: biserica ortodoxă din Sălard, jud. 

Covasna; biserica ortodoxă din Biborțeni, jud. Covasna, etc. În afară de acestea,  alte zeci de 

biserici  românești  din Transilvania au fost  devastate  și  pângărite  de trupele horthyste  sau de 

unele bande  șovine cum ar fi: biserica greco-catolică din Poian, jud. Covasna; biserica greco-

catolică din Ghelnița,  jud.  Covasna; biserica ortodoxă din Bodogaia,  jud.  Harghita,  au căzut 

pradă  vandalismului  horthyst,  unele  fiind  distruse,  altele  șterse  numele  românești,  pentru  a 

dispărea orice urmă de existență românească în unele părți din Transilvania16.

SCURTE DATE BIOGRAFICE

În urma nedreptului Dictat de la Viena, din 30 August 1940, Episcopul Nicolae Colan, a 

fost  singurul  ierarh ortodox care  „a rămas  în teritoriul  vremelnic  ocupat”,  cârmuind pe toți 

credincioșii  ortodocși  români  din  Translivania,  rămași  sub  stăpânire  străină.  Astfel  a 

cutreierat„ cruciș și curmeziș” o imensă Eparhie: din  Țara Bârsei până în  Țara Năsăudului, de 

aici  și  până în Maramureșul voievodal,  iar  de acolo peste părțiile  Bihorului până spre pusta 

Ungariei,  întărind  pe  credincioși  în  dreapta  credință,  insuflându-le  dragostea  față  de  glia 

străbună, față de comoriile neprețuite ale neamului românesc.17

Datorită  acestui  regim horthyst  în  cei  patru ani   au fost  alungați  foarte  mulți  preoți. 

Izgonirea preoților a fost precedată de foarte multe amenințări maltratări și schingiuiri, jefuirea 

avutului, cei mai mulți plecând doar cu familiile lor  și cu ce puteau ei să trasnporte. Odată cu 

eliberarea nord-estului Transilvaniei,  preoții  care au fost alungați  sau refugiați,  s-au întors în 

parohiile lor unde au redactat rapoarte către înalte forurii bisericești, descriind toate suferințele 

îndurate  de acestea,  chinurile  și  umilințele  pe care  aceștia  le-au îndurat.  Această  politică  de 

16 Ibidem, pp. 650-655.
17 Idem, La răscruce de vremi, O viață de om Nicolae Colan, Episcopul Vadului Feleacului și Clujului, 1936-1957, 
Cluj Napoca 1989, p.21.
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terorizare și exterminare fizică a regimului horthyst a românilor din teritoriul Transilvaniei a fost 

completată de o vastă acțiune de deznaționalizare și maghiarizare forțată, continuându-se astfel 

vechea politică a cercurilor guvernamentale austro-ungare, care a fost amplificată la începutul 

secolului nostru prin planurile trasate în cartea lui Huszár Antal și transpuse în practică până în 

1918.18

Dacă sintetizăm acest proces amplu un document al vremii consemna: „ Deoarece actele 

de  violență  și  măsurile  represive,  provocarea  refugierilor  în  România,  expilzările  și  slăbirea 

forței  vitale  a  elementului  românesc  nu  puteau   avea  ca  rezultat  ele  singure  stabilirea  uni 

echilibru etnic în favoarea elementului maghiar în Transilvania de Nord, guvernul ungar căutând 

să obțină această majoritate etnică macar în aparență, falsificând totodată numărul membrilor 

celor  două  entități,  prin  trecerea  românilor  de  origine,  în  grupul  maghiar,  datorită  simplei 

maghiarizări  a  numelor,  înscrieri  în  cadrul  cultelor  cărora  aparțineau  ungurii  sau  prin 

maghiarizarea recunoscută de români, prin forță și teroare.” 

În Transilvania de Nord, românii aparțin Bisericii creștine greco-orientale(ortodoxe)  și 

greco-catolice  (unite),  iar  ungurii  Bisercii  catolice  și  Bisericilor  reformate  naționale.  Prin 

decretul „ Acta apostolice sedis” din data de 23 noiembrie 1940, publicat în 18 februarie 1941, 

decidea că fiecare act  de trecere de la un rit  catolic  la altul(  de la uniți  la catolici),  rămâne 

rezervat aprobării sale exclusive.19

Maghiarizarea s-a extins inclusiv și asupra numirilor românești ale comunelor, pentru a 

servi  la  baza  teoriei  apartenenței  teritoriului  Transilvaniei  la  poporul  maghiar,  prin  mărturia 

nomenclaturii  maghiare,  declanșându-se un adevărat  „război al crucilor”,  în primăvara anului 

1942, în care guvernul ungar a ordonat tuturor organelor administrative din teritoriul  răpit să 

înlocuiască cât  mai curând inscripțiile românești  cu inscripții  în limba maghiară,  de pe toate 

crucile de lemn și de piatră ce se aflau pe fiecare din teritoriul comunelor. 20

18 Constantin Voicu,  Biserica Strămoșească din Transilvania în lupta pentru Unitatea spirituală  și  Națională a 
Poporului Român, Sibiu 1989, pp. 246-247.
19 Ibidem, pp. 248-249.
20 Ibidem, p. 252.
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METODELE DE OPRIMARE FOLOSITE ÎN TERITORIUL ROMÂNESC 

COTROPIT

Nerealizând  Ungaria  desfințarea  națiunii  române  din Transilvania  până  la  1918,  prin 

mijloacele  cunoscute  de deznaționalizare  și  cotropie,  trebuia  să se realizeze  imediat  după ce 

Transilvania avea să fie anexată Ungariei, așa cum sperau  și credeau revizioniștii maghiari în 

urma  formidabilei  propagande  dezlănțuite  pe  toate  meridianele,  pentru  obținerea  anulării 

Tratatului de la Trianon, în deplină consonanță cu viziunea morbidă a lui Hitler.

Dacă ne uităm și studiem capitolul intitulat  Mărturia leventului, Dücsö Csaba arată că 

scopul urmărit  este exterminarea românilor din Transilvania prin toate mijloacele enumerând: 

asasinat, otravă, foc. Faptul deosebit de grav ce a fost săvârșit de guvernul fascisto-horthyst de la 

Budapesta a fost acela de a introduce clandestin literatura revizionistă a lucrării lui Dücsö Csaba 

în Transilvania, unde s-au organizat, în secret în sânul populației maghiare și secuiești, așa zisele 

gărzi naționale, menite să ducă la îndeplinire, la momentul oportun, ordinele date de guvernul 

ungar pentru terorizare și distrugerea elementului românesc.21

Aceste gărzi în cele din urmă deveniseră cele mai fanatice  și crude față de românii din 

Transilvania, împotriva cărora s-au dezlănțuit cele mai incredibile acte de violență. Unul dintre 

cele  mai  importante  și  brutale  instrumente  de  exercitare  a  ocupației  și  menținere  a  terorii 

împotriva  populației  românești  majoritare  și  a  celorlalte  populații  oprimate  din  nordul 

Ardealului, a fost aparatul de stat horthyst: jandarmeria, poliția, armata, instanțele judecătorești 

cu  întreg  sistemul  de închisori,  tabere  de adunare,  lagăre  de internare  etc.  Cele  trei  organe, 

armata, poliția  și jandarmeria, au acționat fără îndurare,  și cu cruzime doar pentru a apăra  și 

menține  regimul  de  ocupație  al  fasciștilor  unguri,  reducând  la  tăcere  orice  încercare  de 

nesupunere sau împotrivire.22 

21 Nicolae Corneanu, op.cit, pp. 10-12.
22 Ibidem, p. 13-14.
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MASACRELE   ȘI   TEROAREA   DEZLĂNȚUITE   ÎMPOTRIVA 

ROMÂNILOR

Raportul demografic, în favoarea populației romîne, a fost principalul mijloc prin care 

regimul  horthyst  a  încercat  să  extermine  și  să  elimine  populația  romînească  din  nord-vestul 

Romîniei, teritoriu intrat sub ocupația Ungariei horthyste. Guvernanții horthyști au fost cei care 

au pregătit acțiunile criminale, teroriste și au fost înfăptuite prin intermediul întregului mecanism 

de opresiune deja amintit, prin mii de crime, devastări, maltratări și expulzări, pentru a distruge 

câți mai mulți români a-i teroriza și înfricoșa pe cei rămași.

Toate datele statistice  și documentele oficiale dau dovadă că numai în primii doi ani ai 

stăpânirii horthyste, 991 de romîni au fost uciși fără motiv și fără judecată. Tot în acest număr, se 

adaugă și cifra celor morți sau asasinați în urma maltratărilor și schingiuirilor care numai în doi 

ani s-au cifrat la 6 813 cazuri.23 După ce în anul 1940 au început expulzările, acestea au continuat 

aproape pînă în 1944, cînd horthyștii au fost alungați. În cele ce urmează am să prezint o scurtă 

statistică, văzând perioada septembrie 1940- 1 decembrie 1943, care indică un total de 218 919 

persoane expulzate, dintre care 254 preoți. Aici se adaugă și foarte mulți refugiați care sustrage 

prigoana la care au fost supuși ei și familiile lor părăsindu-și locurile natale. 

Tot Documentele acestor vremi, ne arată că în 23 august 1944 când a început lupta pentru 

alungarea horthytilor fasciștilor și a hitleriștilor pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei, în 

România se aflau peste 500 000 persoane provenind din partea de nord-vest a  țării răpită prin 

Dictatul de la Viena.24  Politica horthystă, a suferit în cele din urmă consecințe extrem de grave 

prin care au fost abătute și asupra țărănimii române. „ În conformitate cu ordinul guvernului nr. 

1440/1941 M.E., a început la cerera moșierilor maghiari, revizuirea reformei agrare românești 

din 1921, prin care fuseseră expropriate 1 223 385 de iugăre cadastrale ( un iugăr cadastral este 

egal cu 0,56 ha) au fost împrorprietăriți 388 717 de țărani români, maghiari de alte naționalități.

23 Ibidem, pp. 14-16,
24 Ibidem, pp. 17-21.
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SUPRIMAREA  BISERICII  ROMÂNEȘTI – POLITICĂ  DE  STAT A 

FASCIȘTILOR  HORTHYȘTI.

Biserica Românească a fost privită de către ocupantul horthyst ca un puternic meterez de 

rezistență a populației românești majoritare dar  și ca o instituție confesională. Acest ocupant, 

ținea seama că Biserica aceasta era purtătoare a tradițiilor românești din Transilvania anterioară 

a primului război mondial, având o linie cultivatoare a năzuințelor tuturor românilor, pentru a se 

menține unitatea lor statală. În anumite măsuri, statul ungar s-a folosit de unii reprezentanți ai 

Bisericilor de expresie maghiară în timpul ocupației Transilvaniei de nord în încercarea sa de a 

subjuga, juridic, statal  și confesional pe români, suprimându-le atît Biserica, ca instituție cît  și 

dreptul de a rămâne în credința lor străbună.25

Conflictul dintre statul ungar  și Biserica românească a reprezentat un conflict în planul 

vieții  confesionale,  religioase,  în  realitate  fiind  un  conflict  politic  și  nu  religios.  Totodată, 

Biserica  românească,  a  fost  atacată  foarte  brutal,  fiind  supusă  vexațiunilor  permanente  ale 

regimului hortyst, această distrugere a ei însemnând în concepția ocupantului, un punct extrem 

de important în politica de deznaționalizare și maghiarizare forțată a populației romînești.

 Încă din primele zile ale agresiunii în Transilvania de nord, s-a abătut asupra intituțiilor 

romînești  o  cumplită  teroare,  totodată  asupra  slujitorilor  altarului  și  asupra  maselor  de 

credincioși,,  manifestându-se  prin  distrugeri,  schingiuriri,  molestări,  expulzări  și  arestări  ale 

slujitorilor altarului și credincioșiilor români.

În ațiunea de reprimare a Bisericii  romînești  din Transilvania  de nord, statul  ungar a 

recurs la nenumărate distrugeri, omoruri și schingiuiri umilitioare26.

25 Ibidem, pp. 26-27.
26 Ibidem, pp. 27-28.
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BISERICI  ROMÂNEȘTI  DĂRÂMATE,  DEVASTATE  ȘI PÂNGĂRITE. 

După ce trupele mahiare au fost instalate în teritoriul  răpit,  sub protecția  și  îndemnul 

autoritățiilor  horthyste,  bande  de  naționaliști  șovini  au  procedat  la  dărâmarea  și  devastarea 

bisericilor  românești,  acțiunea  desfășurându-se  în  luniile  septembrie  1940 –  februarie  1941, 

pentru ca în sufletele românilor să fie spulberate orice speranțe de revenire. Putem descrie și o 

cauză a acestor acte bestiale care este cunsocută: „Unirea Transilvaniei cu România, românii din 

județele Ciuc, Odorhei,  și Trei Scaune, eliberați de sub asuprirea nobilimii maghiare, pentru a 

contribui la menținerea credinței strămoșești și a limbii materne, au solicitat mitropolițiilor din 

Sibiu și Blaj ajutorul necesar pentru construirea bisericiilor, înființarea parohiilor  și încadrarea 

lor cu preoți.27

Existența  acstor  biserici,  în  rândul  șovinilor  a  provocat  o  reacție  foarte  puternică  în 

neputința de a împiedica zidirea, la timpul său așteptând momentul prielnic și anume cotropirea 

Transilvaniei  de către  Ungaria  pentru a face să dispară de pe fața pământului  ca unele  care 

stăteau în calea maghiarizării credincioșilor români. Guvernul horthyst se oucupa cu bestialitate 

în dărâmarea bisericilor românești, aceștiia stiind că nu vor avea pe nici o parte de suferit și mai 

ales fiind mulțumiți că au împlinit „sfânta operă” de zdrobire a obstacolului puternic ce stătea în 

calea desființării națiunii române.

În anul 1945 după ce preotul Ilarie Căpîlnean, care s-a refugiat pentru a-și slava viața a 

găsit  în  locul  bisericii  o  grădiniță,  iar  pe  locul  unde  fusese  altarul  era  construit  un  WC.  În 

comuna  Vîrghiș,  datorită  activității  misioanare  a  preotului  Ioan  Popa,  reveniseră  la  religia 

ortodoxă  circa  patru  sute  de  români  secuizați,  stârnind  o  puternică  reacție  din  partea  unor 

intelectuali maghiari șovini, care după instalarea trupelor ungare si cu sprijinul acestora, au decis 

dărâmarea  tuturor  bisericilor  din plasa  Ocland.  Astfel  au mai  fost  dărâmate  și  bisericile  din 

Racoșul de Sus, Doboșeni și Filia, toate fiind ridicate prin strădania preotului Ioan Popa, fiind 

expulzat28

27 Ibidem, pp. 29-30.
28 Ibidem, pp. 31-32.
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Biserica din Huedin Cluj „  a fost deteriorată în ziua de 03 august 1941, prin împușcături 

cu armele în toate ferestrele, biserica din Șimleul Silvaniei(Sălaj) a fost batjocorită de o ceată de 

manifestanți,  care  au spart  toate  geamurile;  biserica din Sîngerul  de Pădure (  Mureș)  a  fost 

incendiată, arzându-i iconostasul; biserica din Deta (Mureș) a fost deteriorată în ziua de Paști, în 

anul  1941.  „În  raportul  prezentat  Adunării  Eparhiale  a  Episcopiei  Clujului,  nr.  5255 din  26 

octombrie 1945, se arată că: În parohia Zăbala(Trei Scaune), maghiarii au spart toate geamurile 

bisericii noi  și au luat toate lemnele folosite pentru schelele dinăuntru bisericii”. Alte zeci de 

biserici românești au fost devazstate  și pângărite de bande  șovine maghiare sau de trupele de 

ocupație hotyiste.29

În fapt, din argumentele delegației ungare, care respingea punctele de vedere istorice, 

etnografice, economice, politice și realitățile din Transilvania, se poate trage încă de la început o 

anumită  concluzie  și  anume că  partea  ungară  se  reîntorsese  la  Turnu Severin  doar  pentru a 

închide lucrările și să încerce încă o dată să înșele opinia publică internațională. Concomitent cu 

acțiunile  diplomatice  și  pregătirile  militare  împotriva  României,  bazate  fiind  pe  sprijinul 

celorlalte  state  revizioniste,  regimul  horthyst  a  desfășurat  în  vara  anului  1940  o  puternică 

activitate  diversionistă,  pe  teritoriul  nord-vestic  al  țării,  pentru  a  pregăti  intervenția  trupelor 

sale.30

Prin intermediul unui mecanism politico – statal, fiind extrem de birocratic și militarizat, 

guvernul  horthyst  a  patronat  asasinatul,  a  cultivat  manifestări  fanatice  de  hiperșovinism,  cu 

urmări dintre cele mai grave asupra populației românești. „Ungarea milenară”, după ce  a fost 

dezmembrată prin Trataul de la Trianon, a produs consecințe absolut „catastrofale” poporului 

ungar,  care  erau  folosite  pentru  obsesia  guvernatorilor  horthyiști  și  care  escamotau  cauzele 

adevărate  ale  racilelor  sociale,  economice  fiind  profunde  determinate  de  politica  extrem de 

reacționară și de opresivă a unui regim fascist, tributar în multe privințe epocii feudale.31

După o lungă perioadă de timp, propaganda revizionistă horthystă a insitat foarte mult 

asupra „nedreptățiilor” Tratatului de pace de la Trianon, unde pe parcurs își va revizui atitudinea, 

29 Ibidem, pp. 33-35.
30 Mircea Mușat, Ion Ardeleanu,  România după Marea Unire, vol. II, partea a II a, noiembrie 1933 – septembrie 
1940, Editura Științifică și Enciclopedică, București 1988, pp. 1223-1226.
31 Ibidem, p. 1227.
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atunci  cînd  se  va  convinge  că  puterile  politice  occidentale,  manifestau  interes  puțin  pentru 

aceasta. Dar mai presus de orice discuție este că Trataul de la Trianon din 1920  a săvârșit o 

mare  nedreptate  și  după îndelungate  secole  de suferințe a  făcut  dreptate  națiunii  române de 

glorios trecut și de mare viitor.32

În  final,  cazurile  de  abandon,  au  fost  cu  totul  sporadice,  izolate  și  deci  complet 

nesemnificative, prin toate tragediile în care Biserica a trecut, îmreună cu slujitorii altarelor  și 

credincioșii români în anii de infern 1940-1944.33 Totodată, însă un noroc mare  și important a 

fost prin înfrângerea Ungariei horthyste și a Germaniei hitleriste, în anul 1945,că ungurii nu și-

au putut pune în practică, după dorința lor maghiarizarea ortodocșilor, inclusiv a românilor, din 

părțile amintite, prin Mitropolia Ortodoxă de la Minkacs.34

„Oricare  ar  fi  acțiunile  îndreptate  împotriva  Bisericii  lui  Hristos,  credincioșii  ei  au 

obligația de a-i apăra credința, de a promova înțelegerea și pacea în lume dar și unitatea creștină, 

a tuturor credincioșiilor.”35
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