
Revizionismul maghiar si starea de spirit a populaţiei minoritare maghiare in 

perioada anilor 1938-1940. Studiu de caz: oraşul Abrud. 

 

Minoritarii din oraşul Abrud în lumina documentelor Comisariatului 

de Poliţie 

Oraşul Abrud în perioada interbelică se prezenta ca un orăşel mic şi 

liniştit. Aici, însă, s-a dus o febrilă activitate revizionistă maghiară în cadrul 

comunităţii maghiare din localitate. 

 Una din filialele organizaţiei cu caracter subversiv şi terorist create la 

Satu-Mare se afla la Abrud, mic orăşel provincial, din zona munţilor 

Apuseni. 

 Din aceste considerente oraşul Abrud în perioada anilor 1939-1940 ar 

putea servi ca exemplu, un studiu de caz. Studiul unui orăşel care, aşa cum 

am menţionat era de dimensiuni destul de reduse, situat în provincie şi nici 

măcar în apropierea unui oraş mare, de unde ar puteau ajunge în mod 

lesnicios influenţe de orice gen, la Abrud. Fapt, ce ne dă posibilitatea de a 

observa, în măsura în care ne permit documentele, starea de spirit a 

populaţiei maghiare în aceşti doi ani, reacţiile ei la diverse evenimente 

internaţionale, elementele ei şovine, atitudinea manifestată faţă de 

autoritatea statului român, structura socială a elementelor în cauză, etc. 

Toate acestea ţinând cont că, aici a existat o filială a organizaţiei de la Satu-

Mare. 

Cercetarea documentelor din Arhivele Statului Cluj, fond 

Inspectoratul de Poliţie Cluj a permis o investigare parţială a activităţii 

revizioniste din acestă localitate. Am menţionat investigarea parţială, 

datorită faptului că lipsesc foarte multe documente, în urma selecţiei repetate 



a informaţiilor din dosarele arhivei, care pe parcursul timpului s-a efectuat 

de câteva ori. În acest sens există menţiuni scrise pe marginea documentelor. 

În aceeaşi ordine de idei putem spune că, prezenţa lor ar da posibilitatea 

exprimării indubitabile asupra evenimentelor din perioada în care 

revizionismul maghiar a atins un moment de mare amploare, şi anume în 

anii 1939-1940 în zona oraşului Abrud, împrejurimi şi posibil chiar a întregii 

regiuni a munţilor Apuseni. 

 

 

 

Oraşul Abrud. Populaţia.  

Recensământului populaţiei din anul 1930, plasa oraşul Abrud printre 

cele 15 oraşe ale Transilvaniei, care aveau cea mai mare proporţie de 

români, reprezentând în cazul acestui oraş 69,8 %, adică un număr de 1 723 

de persoane1.  

După încheirea tratatului de pace, în urma îndemnurilor făcute de 

către oficialităţile ungare a început mişcarea de emigrare din România spre 

Ungaria. Autorităţile române au permis minoritarilor maghiari din ţară, să 

opteze pentru cetăţenia statului maghiar sau român conform intereselor şi 

dorinţelor exprimate de fiecare persoană în parte. 

Raportului Comisariatului de Poliţie Abrud din 6 decembrie 1929, 

adresat instanţelor superioare, referitor la existenţa şi activitatea iredentei 

maghiare pe teritoriul acestui oraş ajungea la concluzia că, emigrările din 

                                                           
1 Victor Jinga, Probleme fundamentale ale Transilvaniei, Ediţia a II-a, Braşov, 1995, p. 256,  p. 259. 



zona oraşului Abrud în Ungaria au încetat odată cu schimbarea regimului 

austro-ungar2. 

În anul 1939 minoritarii maghiari din Abrud erau estimaţi la 

aproximativ 500 de persoane, iar pentru anul 1940 aproximativ 520 la care 

se inglobau peste 100 de minorari de alte naţionalităţi, care erau însă 

maghiarizaţi3. 

Minoritarii maghiari din Abrud erau grupaţi în jurul Casinei 

Maghiare. Deoarece aceasta nu a fost recunoscută ca personalitate juridică, 

ea a fost desfiinţată în anul 1925. Înainte de 1925, când a fost închisă, Casina 

Maghiară juca şi rolul de club al partidului maghiar. Chiar şi după închiderea 

ei a rămas locul de adunare al minoritarilor maghiari. Sub acoperişul ei se 

desfăşura o largă propagandă iredentistă şi revizionistă maghiară. Numărul 

membrilor comunităţii maghiare consideraţi de către autorităţile statului 

român ca având o atitudine vădit revizionistă, şovinistă şi antiromânească 

era de 81 de persoane, în exclusivitate maghiari. Informaţia a fost preluată 

din datele statistice prezentate de Comisariatul de Poliţie Abrud superiorilor 

săi4. 

 O altă instituţie minoritară, considerată a fi iredentistă, era Corul mixt 

al bisericii reformate maghiare, înfiinţat în anul 1935. Episcopia Reformată 

din Cluj, în scopul regrupării a cât mai mulţi minoritari maghiari în jurul 

bisericii l-a trimis pe învăţătorul reformat Kelemet Paul la Abrud pentru 

înfiinţarea acestui cor. Corul însă era mixt, fiind format din toate cele trei 

confesiuni maghiare existente în Abrud. În afara activităţii din cadrul 

                                                           
2 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 1/1916-1920, F/1. 
3 Idem, Ibidem, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 48/1940, F/13. 
4 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 31/I/1939, Acte confidenţiale, 
F/14. 



bisericii reformate, corul participa, în mod special, la serbările, care se 

dădeau în cadrul minorităţii maghiare din localitate, cu orice ocazie5.  

În privinţa serbărilor care se dădeau şi a activităţilor desfăşurate cu 

ocazia acestora, un raport din 6 decembrie 1929, arată următoarele: "...în 

serbările cu scop filantropic ce le fac, la care serbări se joacă numai piese 

maghiare, cu artişti improvizaţi dintre minoritari unguri ai acestui oraş, care 

sunt cei mai importanţi factori de propagandă, care de altfel figurează pe 

registrul suspecţilor noştri şi sunt supravegheaţi de aproape pentru a se putea 

cunoaşte activitatea lor"6.  

 Importantul rol pe care îl deţineau femeile maghiare în menţinerea 

crezului revizionist şi xenofob, îl demonstrează prezenţa în comunitate a 

două societăţi, regrupate în jurul bisericii. Prima societate era Uniunea 

Femeilor Reformate din Abrud7. Scopul înfiinţării acesteia era, după cum s-a 

menţionat mai sus, regruparea femeilor în jurul bisericii şi menţinerea 

integră a elementului maghiar, prin împiedicarea femeilor maghiare de a se 

căsători cu membrii altor grupuri etnice, în special români. Printr-o astfel de 

atitudine ele şi-ar fi păstrat nealterate,  atât unitatea religioasă şi naţională, 

cât şi menţinerea purităţii etnice.  Numărul membrelor acestei societăţi fiind 

de 388. 

Cea de-a doua societate era Reuniunea Femeilor Unitariene, având o 

organizaţie şi un scop asemănător ca şi societatea de mai sus, cu toate că 

acest cult avea un număr mult mai mic de credincoşi, iar biserica de care 

aparţineau era arsă din anul 1927. Numărul membrelor era de 219. 

                                                           
5 Idem, Ibidem, F/7. 
6 Idem, Ibidem, Dosar pentru anii 1916-1923, F/nenumerotată. 
7 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 31/I/1939, Acte confidenţiale, 
F/7. 
8 Idem, ibidem, F/14. 
9 Idem, ibidem. 



 Toate aceste societăţi erau considerate de către Comisariatul de Poliţie 

Abrud, însărcinat cu supravegherea mişcărilor subversive din jurisdicaţia lui, 

ca societăţi cu caracter subversiv, care erau subordonate în mod direct 

iredentei maghiare10.  

 Propaganda iredentistă şi revizionistă maghiară se făcea în cadrul 

acestor organizaţii, chiar cu ocazia adunărilor bisericeşti sau cu ocazia 

diferitelor petreceri.  

Propaganda culturală se desfăşura în şcoala confesională reformată, în 

Casina Maghiară, cu ocazia organizării serilor de biblie şi în adunările 

bisericeşti11.  

 

Minoritarii maghiari din Abrud şi posturile de radio maghiare 

Documentele referitoare la oraşul Abrud arată că, toţi posesorii de 

aparate de radio ascultau ştiri de la Budapesta, venite pe calea undelor, cu 

atât mai mult cu cât în acele zile “...s-a difuzat o acţiune patriotică, care  a 

produs acestei minorităţi speranţa”12.  

În septembrie 1939, o adresă a Armatei I-a Stat Major, Secţia II-a 

aducea la cunoştinţa Comisariatului din Abrud informaţia referitoare la 

modalitatea în care minoritarii unguri înţelegeau să asculte emisiunile radio, 

conform noilor dispoziţii în vigoare. Conform acestei adrese unii cetăţeni 

minoritari, folosindu-se de libertatea ascultării emisiunilor de radiodifuziune 

pentru fiecare cetăţean al ţării, transformau aceste emisiuni “într-o adevărată 

propagandă subversivă lăsând aparatele de radio deschise la maximum de 

                                                           
10Idem, ibidem, F/13.   
11 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 48/1940, F/5.  
12 Idem, ibidem, Dosar Nr. 44/1939, Acte confidenţiale, F/15. 



tărie şi cu ferestrele deschise, pentru a fi auzite şi de conaţionalii lor care nu 

au aparate de radio”13.  

 

Starea de spirit a populaţiei minoritare maghiare din oraşul Abrud, pentru 

perioada anilor 1939-1940, conform rapoartelor lunare ale Comisariatului 

de Poliţie Abrud. 

Printre documentele de arhivă, care au fost utilizate în această 

lucrare, se află rapoarte lunare referitoare la starea de spirit a populaţiei 

minoritare maghiare din oraşul Abrud şi împrejurimi, pentru anii 1939, 

1940, inclusiv luna septembrie 1940. Astfel s-a putut face analiza stării de 

spirit a populaţiei minoritare maghiare în raport cu evenimentele 

internaţionale din acea perioadă. 

Organele de poliţie monitorizau starea de spirit a populaţiei maghiare 

în vederea prevenirii unor eventuale situaţii de conflict, care puteau deveni 

mai mult decât neplăcute, şi ar putea genera stări conflictuale, ce ar depăşi 

limitele unui conflict local, transformându-se, datorită unor manipulări din 

afară, într-o zone de insecuritate. În afară de aceasta procedându-se astfel se 

puteau preveni eventuale acţiuni antistatale nedorite. 

Din documentele pe care le-am avut la dispoziţie s-au putut 

identifica cronologic modificările emoţionale şi manifestările populaţiei de 

origine etnică maghiară sau maghiarizată, în ordine cronologică. 

Astfel începând cu luna martie 1939, raportul pentru luna aceasta, 

datat cu ziua de 24 martie 1939 menţionează că, “toţi posesorii de aparate 

radio ascultă ştiri din Budapesta”. Emisiunile de ordin patriotic difuzate de 

acel post de radio, în perioada în care Ungaria ocupa victorioasă ceea ce mai 

                                                           
13 Idem, ibidem, Dosar Nr. 31/II/1939, Acte confidenţiale, F/? 



rămânea din Cehoslovacia, au ridicat moralul populaţiei şi a întărit speranţa 

reocupării Transilvaniei de către Ungaria14.  

Comisariatul de Poliţie din Abrud comunica într-o notă informativă, 

că în data de 3 martie 1939, a avut loc o încercare nereuşită de pătrundere în 

locuinţa căpitanului Rădoi Bazil, venit de la Şcoala de Război pentru un 

stagiu la garnizoana Abrud. Căpitanul Rădoi activa la Marele Stat Major, la 

o secţie de contraspionaj în Bucureşti, de unde primea lucrări cu caracter 

militar şi secret15.  

 În luna aprilie 1939 s-a produs o separare între români şi maghiari în 

cadrul comunităţii oraşului Abrud, maghiarii fiind influenţaţi de către 

emisiunile postului de radio de la Budapesta16.  

Separarea populaţiei maghiare de populaţia românească, care 

încercau “să fie în societăţi pur ungureşti” s-a produs din cauza necesităţii de 

a discuta în linişte evenimentele internaţionale, care le întăreau speranţele 

revizioniste, în sensul că evoluţia acestor evenimente internaţionale ar putea 

duce la revenirea Transilvaniei la Ungaria17.  

În data de 10 aprilie 1939 Comisariatul de Poliţie Abrud comunica 

şefilor ierarhici următoarele: din zvon public Comisariatul era informat că s-

ar fi difuzat la radio Budapesta că în oraşul Abrud ungurii ar fi fost 

măcelăriţi de moţi, ştire care n-a putut fi recepţionată de poliţia din 

localitate. Ştirea, însă, avea povestea sa. În data de 21 martie 1939 a avut loc 

un scandal, care avea la bază consumul excesiv de alcool, iar ca protagonişti 

pe: românii Anca Nicolae, Ioan Simina din Abrud sat şi maghiarii Szilagy 

Francisc, Szilagy Ladislav, Szocsi Alexandru. În urma amabilităţilor 
                                                           
14 Idem, ibidem, Dosar Nr. 44/1939, Acte confidenţiale, F/15. 
15 Idem, ibidem, Dosar Nr. 29/1939, Note informative, F/34. 
16 Idem, ibidem, Dosar Nr. 44/1939, Acte confidenţiale, F/24. 
17 Idem, ibidem.  



exprimate de ambele părţi, evenimentul s-a soldat cu câteva echimoze, atât 

pentru maghiari, cât şi pentru români. Dar informaţia care a fost transmisă 

peste frontieră şi trecând prin postul de radio Budapesta, s-a întors în Abrud 

pe calea undelor, a luat proporţia unui masacru. În urma cercetătărilor 

efectuate de către Comisariatul de Poliţie din Abrud s-a ajuns la concluzia că 

Francisc Szilagy din Câmpeni, a cărui stare materială depăşea posibilităţile 

unei calfe de comerciant, ceea ce era, putea transmite informaţia peste 

frontieră. Francisc Szilagy a mai fost semnalat Postului de Jandarmi 

Câmpeni, ca având legături cu alţi minoritari maghiari din Câmpeni, Turda. 

La rândul lor aceste persoane aveau legături dubioase cu Ungaria. Interesant 

este faptul, că nota informativă a Comisariatului mai sus amintit nu excludea 

posibilitatea transmiterii informaţiei către Ungaria prin intermediul 

telegrafiei fără fir sau radio18.  

În data de 11-18 aprilie 1939 s-a efectuat în oraşul Abrud sigilarea 

aparatelor de radio, în urma ordinelor primite de organele de poliţie19. 

Sigilarea aparatelor de radio a fost cauzată de masiva intoxicare 

propagandistică a populaţiei minoritare, survenită în urma ascultării excesive 

a posturilor maghiare, care erau utilizate de către partea maghiară.   

 Acest eveniment a stârnit o mare nemulţumire în rândurile minorităţii 

maghiare din Abrud. Din această cauză minoritarii maghiari, care nu mai 

aveau în oraş surse de informare, respectiv aparate de radio, în timpul în care 

se difuzau ştirile de la Budapesta, se deplasau în comuna Abrud sat şi 

ascultau comunicatele de radio. Ceea ce era posibil, datorită faptului că în 

această localitate aparatele de radio încă nu erau sigilate. În comuna Abrud 

                                                           
18 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 29/1939, Note informative, 
F/45. 
19 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 29/1939, Note informative, 
F/50. 



sat radio se asculta la domiciliul cetăţenilor Cain Alexandru, inginer 

Molorski Viktor, Polak Iosif, care lucra la gara Abrud, Markus Iuli. Toţi 

cunoscuţi poliţiei ca minoritari cu sentimente şovine20. Cu ocazia acestor 

deplasări de la oraş la sat, s-a dedus interesul deosebit şi importanţa, pe care 

minoritarii maghiari arătau comunicatelor radio de la Budapesta21.  

Cu toate că Comisariatul de Poliţie din Abrud a propus sigilarea 

aparatelor de radio şi în localitatea Abrud sat, propunerea nu a fost pusă în 

practică. De fapt ascultarea ştirilor difuzate de acest post de radio de către 

posesorii de aparate radio, a continuat pe parcursul anilor 1939-194022.  

 În 12 iulie 1939 Biroul 2 Statul Major al Corpului 6 Armată aducea la 

cunoştinţa Garnizoanei Abrud, în copie un ordin al Armatei I-a. Era vorba 

despre un zvon care vehicula ideea că, guvernul de la Budapesta intenţiona 

să înceapă în Transilvania o mare activitate propagandistică filomaghiară 

revizionistă. Cu această ocazie ar fi venit în România conducători ai 

propagandei din ministerul de interne maghiar. Au inspectat aparatul de 

propagandă existent în România, iar pentru popularizarea revizionismului 

maghiar au adus materialul necesar23.  

În luna mai 1939 raportul poliţiei nu menţionează vreo “activitate 

mai intensă ... care ar viza siguranţa statului”24. Însă, a avut loc o vizită la 

eparhia unitariană din Abrud a protopopului unitar Arcesy Toma şi a 

preotului Gomboasy Ioan din Cormeşti, judeţul Turda25. 

                                                           
20 Idem, ibidem. 
21 Idem, ibidem, Dosar Nr. 44/1939, Acte confidenţiale, F/24. 
22 Idem, ibidem, F/67. 
23 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr.31/I/1939, Acte confidenţiale, 
F/296. 
24 Idem, ibidem, Dosar Nr. 44/1939, Acte confidenţiale, F/ 32. 
25 Idem, ibidem.   
 



 La sfârşitul lunii iunie 1939 a dezertat, din armata română soldatul 

Kozak Francisc zis Feri, care era originar din oraşul Abrud, trecând în mod 

fraudulos în Ungaria. A fost pus sub urmărire de către poliţia Turda. În nota 

informativă asupra acestui caz şeful Comisariatului de Poliţie din Abrud 

Costică S.Nicolau ajungea la concluzia de mai jos. Tânărul a reuşit să 

dezerteze, cel mai probabil cu ajutorul fratelui său mai mare Kozak Ladislau, 

zis Loţi,, care era funcţionar la notarul public Victor Pop din localitatea 

Valea lui Mihai, judeţul Sălaj. Kozak Ladislau era cunoscut ca şovinist 

maghiar, probabil că făcea parte dintr-o organizaţie maghiară care îndemna 

tinerii militari maghiari să dezerteze în Ungaria. Acest individ avea obiceiul 

de a căuta prietenia autorităţilor, cum ar fi şefii de post, jandarmi, 

funcţionari, primari, vamă, etc.  Se presupunea că acesta a favorizat trecerea 

lui Kozak Francisc în Ungaria. 

 În momentul în care a sosit la poşta Abrud telegrama, care anunţa 

dezertarea lui Kozac Francisc din armata română, a fost în mod intenţionat 

întârziată predarea ei autorităţilor de poliţie, cu aproape două ore. Interesul 

de a întârzia predarea telegramei, a avut-o sora lui Kozak Francisc, 

Margareta Roman, funcţionară la poşta Abrud. După luarea telegramei ea a 

declarat celorlalţi funcţionari ai poştei, că fratele ei este grav bolnav, iar a 

doua zi a plecat din localitate26.  

Lunile iulie şi august 1939, conform rapoartelor poliţiei din Abrud, 

nu au adus modificări ale stării de spirit a populaţiei maghiare din oraş, ea 

menţinându-se la acelaşi nivel27.  

                                                           
26 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr 29/1939, Note informative, 
F/75. 
27 Idem, ibidem, Dosar Nr. 44/1939, Acte confidenţiale, F/45, F/53. 



În luna septembrie 1939 comunicările radio referitor la succesele 

militare germane, inclusiv ştirea ocupării unei părţi a Poloniei de către 

trupele germane a provocat bucurie minorităţii maghiare28.  

De asemenea, în septembrie 1939, o adresă a Armatei I-a Stat Major, 

Secţia II-a aducea la cunoştinţa Comisariatului din Abrud informaţia 

referitor la modalitatea în care minoritarii unguri înţeleg să asculte 

emisiunile radio, conform noilor dispoziţii în vigoare. Conform acestei 

adrese unii cetăţeni minoritari, folosindu-se de libertatea ascultării 

emisiunilor de radiodifuziune pentru fiecare cetăţean al ţării, transformau 

aceste emisiuni “într-o adevărată propagandă subversivă lăsând aparatele de 

radio deschise la maximum de tărie şi cu ferestrele deschise, pentru a fi 

auzite şi de conaţionalii lor care nu au aparate de radio”29. 

Ascultarea postului de radio Budapesta30 a continuat şi în 

următoarele luni, pe parcursul cărora nu s-a observat vre-o altă activitate 

importantă31. 

Raportul pentru luna ianuarie 1940 descrie starea de spirit şi 

atitudinea membrilor comunităţii maghiare “ca întotdeauna şovinistă, 

vizează revizuirea tratatelor, făţarnici, se fac că sunt adepţi sinceri ai F.R.N 

...”32. Activitatea politică a acestei minorităţi  era desfăşurată în cadrul 

F.R.N., considerând că sub paravanul acestei formaţiuni puteau activa 

nestingheriţi, desfăşurând propaganda revizionistă maghiară, în cadrul 

Casinei Maghiare, diverselor adunări bisericeşti sau petreceri private. 

                                                           
28 Idem, ibidem, F/60. 
29 Idem, ibidem, Dosar Nr. 31/II/1939, Acte confidenţiale, F/389. 
30 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 44/1939, Acte confidenţiale, 
F/67. 
31 Idem, ibidem, Dosar Nr. 44/1939,  Acte confidenţiale, F/74, F/nenumerotată. 
32 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr. 48/1940,  Darea de seamă 
lunară, F/5. 



Conducătorii lor fiind ca de obicei preoţii "celor trei culte minoritare"33, 

intelectuali şi persoanele cu o stare materială bună. 

În paralel cu propaganda iredentistă şi revizionistă maghiară se 

desfăşura în continuare propaganda culturală prin intermediul şcolii 

confesionale reformate, serilor de biblie, adunărilor bisericeşti şi a Casinei 

Maghiare. 

Radio Budapesta era ascultat cu regularitate, iar corespondenţa cu 

rudele din Ungaria era neîntreruptă34. 

În februarie 1940, darea de seamă lunară descrie aceeaşi stare de 

spirit a populaţiei minoritare maghiare ca şi în lunile precedente. Ştirile 

difuzate de radio Budapesta transmiteau informaţii tendenţioase în care era 

descrisă situaţia politicii externe a României ca defectuoasă, iar revizuirea 

tratatelor iminentă. Conducătorii şi preoţii minorităţii maghiare erau 

prezentaţi în acest raport ca "fiind cunoscuţi  ca “înfocaţi şovinişti unguri”35. 

În privinţa corespondenţei cu rudele minoritarilor maghiari din 

Ungaria, raportul menţionează existenţa printre aceştia a unor funcţionari ai 

statului ungar şi a ofiţerilor activi în armata Ungariei36. 

Încurajaţi de desfăşurarea evenimentelor internaţionale şi de o 

răsturnare ideologică pe plan european, înaintarea în plină forţă a ideologiei 

revanşiste şi revizioniste, a produs o mutaţie în comportamentul 

minoritarilor maghiari, aflaţi până acum într-o relativă expectativă, iar acum 

manifestând făţiş sentimente revizioniste. Astfel, raportul Comisariatului de 

Poliţie din Abrud arăta că, odată cu vizita ministrului de externe al Ungariei, 
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contele Csaki în Italia, şoferul Bartha Ioan, originar din oraşul Turda, s-a 

exprimat, împărtăşind idei, evident revizioniste, referitor la anumite teritorii, 

care vor trebui să fie cedate anumitor state şi "că acum se face dreptate"37. 

Ca rezultat numitul Bartha Ioan a fost arestat şi înaintat Tribunalului Militar 

Cluj38.  

În lunile ce au urmat, în afara ascultării intense a postului de radio 

Budapesta39, rapoartele Comisariatului de Poliţie din oraşul Abrud nu 

menţionează alte activităţi revizioniste şi iredentiste mai deosebite40.  

În luna iunie 1940 raportul menţionează intensificarea legăturilor 

dintre intelectuali şi ceilalţi minoritari maghiari, ca urmare a evenimentelor 

internaţionale. “Propaganda revizionistă şi iredentistă se dezvoltă de la om la 

om”. Printre conducătorii comunităţii maghiare sunt menţionaţi pensionarii 

de diferite categorii, preoţii, învăţătorii, membrii consiliilor parohiale 

minoritare41.  

În nota informativă a Comisariatului de Poliţie Abrud din 8 iulie 1940, 

adresată Prefectului găsim următoarea informaţie: 

 În data de 26 iunie 1940, radio Budapesta a difuzat ştirea că, URSS a 

dat un ultimatum României, în care cerea predarea Basarabiei şi a Bucovinei 

de Nord. Această ştire a provocat o bucurie minorităţii maghiare din Abrud 

atât în ziua difuzării, cât şi în zilele următoarele. S-a produs o intensificare a 

circulaţiei minoritarilor maghiari fără radio către casele maghiarilor care 

posedau aparate de radio. Exista chiar şi un agent de legătură, anume Eros 
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Tiberiu, de profesiune desenator, care transmitea ştirile printre intelectualii 

acestei minorităţi.  

În luna iunie 1940, odată cu declanşarea tragicelor evenimente din 

Basarabia, minoritarii maghiari şovini din Abrud utilizau un agent de 

legătură, şi anume Eroş Tiberiu, desenator, care difuza ştirile lansate de 

radio Budapesta, printre intelectualii unguri, încercând să fie la curent cu 

toate evenimentele din acele zile42.  

 Evenimentul s-a sărbătorit public, în seara de 27 iunie 1940, la 

cârciuma lui Fodor Anton din oraşul Abrud, al cărui local era cunoscut ca 

frecventat doar de maghiari. Persoanele prezente la festivitate “au luat loc la 

mese şi în mod tacit au căutat să se bucure de nenorocirea care a lovit 

ţara”43. 

În luna iulie starea de spirit şovinistă era menţinută de către ceea ce 

raportul definea drept “pătura lor conducătoare”. 

Din punct de vedere al activităţii politice, în luna iunie s-au înscris în 

Partidul Naţiunii pensionari, soţiile românilor şi funcţionarii, care erau 

catalogaţi în raport ca “minoritari cu interese”44, iar celelalte categorii de 

minoritari maghiari nu au făcut acest lucru, “fapt ce dovedeşte că nu au 

primit încă ordine de la centru”45.  

Intelectualii şi preoţii au fost observaţi călătorind deseori în oraşele 

mai importante: Cluj, Alba-Iulia, Turda, de unde primeau ordine şi 

dispoziţii. 
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43 Idem, ibidem. 
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lunară, F/12. 



Prin intermediul conferinţelor şi diverselor ştiri difuzate de postul de 

radio Budapesta, minoritatea maghiară era ţinută la curent cu tot ce se 

întâmpla în Ungaria. 

Raportul şefului Comisariatului de Poliţie Abrud, menţionează că s-

au observat “concentrări de minoritari, prin care creşte numărul minoritarilor 

din oraş”46. Comisariatului de Poliţie din oraşul Abrud, Costică S. Nicolau 

considerând că această stare de lucruri poate deveni la un moment dat 

primejdioasă, propunea superiorilor săi de “a se înapoia armele ridicate de la 

românii patrioţi şi de încredere”47. Această măsură se impunea cu atât mai 

mult, cu cât cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, le-a produs o 

bucurie enormă minoritarilor maghiari din Abrud şi împrejurimile oraşului, 

sperând la o cedare apropiată a Ardealului48. 

În acest sens stau mărturie evenimentele ce s-au petrecut în cadrul 

comunităţii maghiare din oraşul Abrud, în luna iulie 1940. 

 Iniţial, în data de 26 iunie 1940, radio Budapesta difuzase ştirea că 

URSS a înaintat ultimatumul în care cerea cedarea Basarabiei şi a Bucovinei 

de Nord. 

Ştirea a stârnit în cadrul minorităţii maghiare din oraşul Abrud ample 

mişcări şi tulburări, soldate cu manifestări de bucurie care a vizat 

nenorocirea ce s-a abătut asupra poporului român49.  

Desfăşurarea evenimentelor era urmărită cu cel mai mare interes. 

Pentru ca toţi minoritarii maghiari din localitatea Abrud să fie la curent cu 

acestea din urmă s-a apelat la serviciile agentului de legătură în persoana lui 
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Eroş Tiberiu, menţionat în rândurile de mai sus. Cei ce nu aveau în posesie 

aparate de radio, veneau să asculte noutăţile la cei care aveau acasă aceste 

aparate. Mişcare desfăşurată pe întreaga durată a cedării teritoriilor de nord-

est a României50.  

Comisariatul de Poliţie din Abrud a identificat persoanele din cadrul 

minorităţii maghiare care s-au bucurat de dezlănţuirea evenimentelor din 

iunie 1940, în mod făţiş, alcătuindu-se apoi o listă a acestora51: 

Eroş Tiberiu – desenator, Schlett Oliver – farmacist, Dr. Gucseel 

Reinchardt – comerciant, Dr. Bela Ivanovici – avocat în Abrud, Urmoşi 

Gavriil – învăţător, Tar Mihail – preot reformat, Polţi Carol – preot 

unitarian, Szekely Ioan – preot romano-catolic, Kelement Paul – învăţător 

reformat, Miski Iosif – comerciant, Miski Ladislau – comerciant, Lovacz 

Alexandru – croitor. 

Sărbătorirea ocupării Basarabiei şi a Bucovinei de Nord de către 

trupele sovietice a avut loc în data de 27 iulie 1940 de către minoritarii 

maghiari, în localul al cărui proprietar era Fodor Anton, cunoscut ca fiind 

localul şoviniştilor maghiari din Abrud. Au participat: Balogh Iuliu, Biro 

Arpad, David Alexandru, Istvanti Gavriil, Istvanti Ioan, Vagner Eugen – 

comercianţi; Urmoşi Gavril fost învăţător, pensionar, Bene Iosif – tăbăcar. 

Toate aceste persoane “au luat loc la mese şi în mod tacit au căutat să se 

bucure de nenorocirea care a lovit Ţara”52.  

 Raportul Comisariatului de Poliţie din Abrud menţiona următoarele: 

"Scopul ce-l urmăreau minoritarii unguri este: speră că fiind Ţara noastră 
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într-un război cu Rusia, am fi slăbiţi şi Ungaria uşor ar putea să pună 

stăpânire pe Transilvania"53.  

În luna iulie 1940 raportul menţionează un număr aproximativ de 520 

de persoane, caracterizate ca şovinişti54.  

Darea de seamă lunară pentru luna august 1940, referitor la starea de 

spirit a populaţiei minoritare din oraşul Abrud menţionează de asemenea 

existenţa în localitate a unui număr de 520 de maghiari, “la care se 

inglobează şi peste 100 de minorităţi de alte naţionalităţi, însă maghiarizaţi. 

Ca de obicei sunt caracterizaţi de organele poliţiei ca şovinişti şi revizionişti. 

Aceste sentimente ale lor fiind alimentate în continuare “de către posturile 

de radio maghiare, care sunt excesiv ascultate de minoritarii maghiari”55.  

Legăturile dintre intelectuali şi ceilalţi minoritari maghiari au devenit 

şi mai strânse, odată cu ocuparea Basarabiei. În ceea ce priveşte activitatea 

politică a minoritarilor maghiari, raportul menţiona că "în Partidul Naţiunii 

s-au înscris doar cei interesaţi"56. 

Controlul corespondenţei efectuat de către organele de poliţie au scos 

în evidenţă faptul că armata maghiară a fost dislocată din garnizoanele de 

origine şi plasată la frontiere în spre România, Iugoslavia şi spre Slovacia57.  

Acelaşi raport arată următoarele: “Minoritarii unguri nu au depus 

activitate care să îngrijoreze, prin faptul că sunt prea puţini faţă de numărul 

mare a românilor şi se tem de o reacţiune din partea românilor”58.  
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Cu toate acestea din raport reieşea că situaţia era foarte încordată, 

deoarece "românilor de încredere li s-au înapoiat armele"59.  

Un raport interesant este cel din luna septembrie 1940, scris după 

cedarea Transilvaniei de Nord către Ungaria. Din acest raport aflăm 

următoarele informaţii cu privire la minoritarii maghiari din oraşul Abrud: 

“...şovini ca întotdeauna, bucuroşi de teritoriile cedate, de această dată s-a 

putut observa că toţi ungurii fără excepţie sunt ostili românilor, se observă că 

au fugit în teritoriile cedate particulari şi funcţionari ce nu aveau nici o 

legătură în aceste teritorii, cazurile s-au raportat D.P. prin notele 

informative"60. Propaganda care continua să se desfăşoare şi după cedarea 

Transilvaniei de Nord, se exercită numai verbal. 

 

Corespondenţa întreţinută de către minoritarii maghiari şi rudele lor 

din Ungaria 

 Cenzura corespondenţei se făcea pentru persoanele asupra cărora 

planau diverse suspiciuni că desfăşoară acţiuni antistatale61. Scrisorile 

permitea extragerea informaţiilor referitoare la infrastructura statului vecin, 

informaţii cu caracter economic, politic, militar,etc62.  

 Prin supravegherea corespondenţei suspecţilor, se încerca prevenirea 

unor acţiuni ostile care puteau pune în pericol siguranţa statului român. 

În privinţa corespondenţei dintre minoritarii maghiari din Abrud şi 

rudele lor din Ungaria se poate spune că aceasta era intensă şi continuă. 

În oraşul Abrud locuiau rude apropiate ale unor cetăţeni ai statului 

maghiar, care deţineau funcţii importante în acel stat. 
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Din corespondenţa venită din Ungaria se puteau înregistra, după 

părerea şefului Comisariatului de Poliţie din Abrud, atât acţiuni strict 

militare, cât şi oscilaţi ale stării de spirit revizioniste existente acolo, în 

raport cu situaţia internaţională. În această ordine de idei, şeful 

Comisariatului de  din Abrud nota într-un raport, în data de 4 februarie 1939 

următoarele: “…în această ţară sunt pregătiri pentru un apropiat război şi 

populaţia civilă şi militară speră la încorporarea Transilvaniei iarăşi la 

Ungaria”63. 

 În lunile februarie-martie 1939, corespondenţa suspecţilor din Abrud 

era verificată la poştă de către organele de poliţie, în vederea depistării 

scurgerii de informaţii şi a controlului corespondenţei iredentiste, 

revizioniste. Din această cauză elementele revizioniste din localitate au 

trecut la o modalitate ingenioasă de transmitere a scrisorilor către destinatari, 

ce viza ocolirea punctelor de control al corespondenţei, adică a oficiilor 

poştale. Astfel, prin intermediul personalului autobuzelor şi al 

autocamioanelor, care circulau pe şoselele interurbane s-au efectuat 

transporturi de scrisori şi pachete cu caracter iredentist64.  

 În data de 2 ianuarie 1940, Inspectoratul de Poliţie al Ţinutului Someş 

aducea la cunoştinţa unităţilor din subordine, pentru informare şi luarea unor 

măsuri concrete o adresă confidenţială Nr. 2350. Astfel, Inspectoratul în 

cauză a intrat în posesia unui “număr de scrisori bănuite că sunt expediate de 

către dezertorii fugiţi de la noi în Ungaria, sau destinate acestora, fiind 

expediate de către rude sau prieteni la adresele lor cunoscute din 
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România”65. Pentru a preveni existenţa pe viitor a acestor cazuri se 

propuneau măsuri. Astfel, urmau să fie identificaţi toţi dezertorii premilitari 

sau clandestini, refugiaţi în Ungaria, prin intermediul investigaţiilor ce 

urmau să fie efectuate de poliţie sau cu ajutorul scrisorilor găsite la oficiile 

poştale, adresate indivizilor despre care se ştia că au fugit în Ungaria. 

 Trebuiau să fie ţinute sub strictă supraveghere domiciliile pe care le 

aveau în România persoanele despre care existau date precise, că au fugit în 

Ungaria, pentru a stabili dacă şi-au făcut apariţia. 

 Controlul corespondenţei, care devenise o necesitate odată cu 

înmulţirea cazurilor de dezertare din rândurile armatei române sau a 

premilitarilor era uneori sabotată. Acţiunea de supraveghere a suspecţilor de 

către poliţie era îngreunată uneori în mod intenţionat de către funcţionarii 

oficiilor poştale. 

 Un exemplu de asemenea gen, ce depăşea limitele unei atitudini 

răuvoitoare, incadrându-se mai degrabă într-o atitudine şi acţiune clară de 

sabotare a activităţii instituţiei a cărei sarcină era supravegherea ordinii 

publice, conform prevederilor constituţionale, este exemplul oficiului poştal 

din oraşul Abrud. 

 În data de 30 mai 1939 poliţia oraşului Abrud raporta în mod 

confidenţial, prin intermediul unei note informative66, situaţia creată la poşta 

Abrud, în urma schimbării vechiului diriginte al poştei Abrud cu unul nou. 

 Tabuci Ioan, noul diriginte, conform raportului, “nu ne dă posibilitatea 

de a putea controla corespondenţa minoritarilor unguri suspecţi ce întreţin o 

vastă corespondenţă cu Ungaria”. În continuare raportul menţiona: 
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”...binevoiţi a cunoaşte că în sectorul nostru avem minoritari suspecţi destul 

de importanţi şi care întreţin corespondenţă cu rudele lor din Ungaria”. Cei 

mai importanţi, din categoria rudelor din Ungaria erau: locotenent colonelul 

Mojes Mihail, şef al serviciului de spionaj al armatei maghiare; căpitanul 

Zoeghelheffer Carol, care funcţiona la Statul Major ungar şi Misky Francisc 

în garnizoana Tolna. 

 Cu toate acestea, Tabuci Ioan refuza colaborarea cu organele poliţiei, 

astfel încât acestea au fost puse în imposibilitatea de a controla 

corespondenţa cu caracter suspect67.  

 Acelaşi raport este trimis şi în data de 5 iunie 1939 către superiori, de 

unde putem trage concluzia că noul diriginte era ferm în atitudinea sa, iar 

această stare de fapt a continuat68.  

Urmează mai jos căteva exemple din această corespondenţă, extrase 

de către organele de poliţie şi menţionate în rapoartele înaintate superiorilor. 

 Miski Francisc era locotenent în armata ungară, funcţionând la o 

secţie de informaţii. În luna februarie 1939 acesta a trimis o scrisoare fratelui 

său Miski Iosif, zis Jodi, comerciant în oraşul Abrud. În aceasta, ofiţerul 

maghiar Miski Francisc, pe lângă faptul că îşi anunţa intenţia de a vizita vara 

rudele, pe care le avea în Transilvania şi Bucureşti, făcea o mică menţiune. 

Şi anume că: “dacă nu survine ceva / care se poate înţelege ca război/ că şi 

acolo au de lucru foarte mult, speră însă că nu va interveni nici un obstacol 

şi că va face demersurile din timp”69. 

 În acelaşi context, îl sfătuia pe fratele său, care a investit în invenţia 

becului electric a lui Koloşvar Tiberi, să nu mai facă acest lucru, ci mai bine 
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să cumpere case şi pământuri în jurul Oradei, deoarece leii investiţi, în scurt 

timp se vor transforma în pöngo. 

 Acelaşi sfat îl dă şi unchiului său Kibedi Geza, numit în scrisoare 

Geza Baci, să nu “ţie lei ci, să-i ruleze”70.  

 Miski Francisc mai spunea în scrisoare că poate atunci când va veni la 

vară, va putea călători şi fără paşaport, în sensul că nu va avea nevoie de el, 

şi nu în sensul de a trece în mod fraudulos frontiera71. 

 În martie 1936 ofiţerul maghiar Miski Francisc a călătorit în România, 

la Abrud. În cadrul vizitei a luat contact cu persoane considerate suspecte 

din punct de vedere al siguranţei naţionale. 

 La trecerea frontierei, spre Ungaria, a fost efectuat un control, însă 

asupra sa nu s-a găsit nimic compromiţător. Însă acest ofiţer maghiar a 

încercat să scoată informaţii vizând modul de recrutare şi de încorporare în 

armata română şi alte amănunte, de la soldatul ce escorta trenul. 

 Faptele au fost semnalate de către poliţia punctului de frontieră 

Curtici72.  

 Tot în luna februarie 1939, pe adresa Văd. Teglas Arpadine din Abrud 

a venit o carte poştală din Ungaria, în care se exprima părerea expeditorului 

că va veni timpul cât de curând ca să se întâlnească. Teglas Arpadine era o 

rudă apropiată a locotenent colonelului Mojes Mihail, care era şeful unui 

serviciu de informaţie din armata ungară73.  
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 La sfârşitul lunii martie 1939, Endes Gabor, judecător pensionar din 

Budapesta a trimis o scrisoare adresată fratelui său Endes Koloman, forograf 

din Abrud sat. 

 Din conţinutul acestei scrisori reieşea că, în Ungaria urmau să se facă 

împroprietărirea cu pământ a peste 1.000.000 jugăre. De asemenea, se putea 

deduce că ungurii au avut pierderi considerabile cu ocazia ocupării Ucrainei 

Subcarpatice: “după atâta sănge vărsat şi pustiire de popor, acum se aşteaptă 

o pace binefăcătoare”74. Informaţia a fost preluată din nota informativă a 

şefului Comisariatului de Poliţie din Abrud Costică S.Nicolau, din data de 

31 martie 193975.  

În luna iulie 1940, în urma efectuării controlului corespondenţei 

suspecţilor, purtate de dezertori din armata română, Kozak Francisc şi 

Tuşnadi Rudolf, cu rudele lor din Abrud, s-au aflat noi informaţii. Conform 

scrisorilor s-a ajuns la concluzia că, dezertorii se găseau în localitatea 

maghiară Sagotarian, dintr-o regiune minieră. În localitate exista un centru 

de instruire şi pregătire a teroriştilor unguri recrutaţi din dezertorii din 

armata română76. 

 

Poşta Abrud 

În anul 1939 Comisariatul de Poliţie din oraşul Abrud a ajuns la 

concluzia că, scrisorile spre Ungaria ocoleau oficiul poştal din Abrud, fiind 

expediate cu poşta ataşată la trenul Abrud-Turda, “unde majoritatea 

funcţionarilor sunt minoritari unguri, în care nu se poate avea încredere”77.  
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De asemenea, referitor la funcţionarii maghiari de la poşta Abrud, 

starea de spirit al acestora şi colaborarea lor cu instituţiile statului, găsim 

indicii într-o notă informativă din ziua de 27 iunie 1939, cu privire la 

dezertarea soldatului Kozak Francisc zis Feri, din armata română. 

Conform notei informative, evenimentele s-au petrecut în modul 

următor: Kozak Francisc, originar din oraşul Abrud, soldat în armata 

română, a dezertat. A fost expediată o telegramă din partea garnizoanei în 

care acesta îşi satisfăcea serviciul militar, către Poliţia Abrud spre informare 

şi efectuarea cercetărilor78. 

 Funcţionara poştei din Abrud Margareta Roman, născută Kozak fiind 

soră cu dezertorul, a primit telegrama la ora 15,50, dar a predat-o poliţiei la 

ora 17,30 minute, în scopul de a întârzia căutările efectuate de poliţie şi de a 

permite fratelui său să ajungă cât mai departe. Margareta Roman după 

primirea telegramei i-a anunţat pe ceilalţi funcţionari, că fratele său este grav 

bolnav, iar a doua zi a plecat din localitate. 

 Margareta Roman, născută Kozak, împreună cu soţul său Gheorghe 

Roman erau cunoscuţi de către organele de poliţie ca şovinişti maghiari, cu 

toate că soţul ei era de naţionalitate român. În cadrul căsătoriei aveau doi 

copii, care însă vorbeau limba maghiară, considerată de ei limbă maternă. 

Copiii erau botezaţi în religia romano-catolică. 

 Şeful Comisariatului din Abrud, în aceeaşi notă informativă considera 

necesară: “...mutarea lor de la Poşta Abrud în interiorul ţării: ambii s-au 

dovedit a nu fi buni români...”, în interesul siguranţei naţionale79.  
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Împărţirea funcţiilor. 

 O notă confidenţială din data de 6 aprilie 1940, adresată 

Comisariatului de Poliţie Abrud, aducea la cunoştinţa acestuia următoarea 

informaţie: “...printre conducătorii iridentei maghiare din Ardeal ar exista un 

curent de organizare şi desemnare a funcţiilor publice, ce urmează a fi 

ocupate în cazul când situaţia ar deveni favorabilă acestora”80. În continuare 

se cerea luarea unor măsuri de verificare a informaţiei, cât şi pentru 

organizarea unei largi reţele de supraveghere a personalităţilor din rândul 

iredentei maghiare81. 

 Cu ocazia cedării Basarabiei şi a Bucovinei de Nord către URSS, 

Comisariatul de Poliţie din Abrud a intrat în posesia unor informaţii, care nu 

au fost verificate la data la care s-a scris raportul. Conform acestora 

minoritarii maghiari ar fi început să împartă între ei diferite funcţii publice. 

Astfel, în cazul producerii unor evenimente favorabile Ungariei, în urma 

cărora Transilvania ar fi ajuns teritoriu maghiar, Frischi Martin ar deveni 

primarul oraşului Abrud, Suflars Matei - şef de poliţie, iar Dr. Ivanovici Bela 

– notar public82.  

    

Contrabanda cu aur în Munţii Apuseni. 

Membri ai iredentei maghiare din oraşul Abrud făceau parte dintr-o 

reţea de contrabandă cu aur. Aurul de contrabandă era extras de către micii 

producători din regiune. Victor Jinga menţiona în această privinţă: 

“Extragerea rudimentară de aur fac numai micii producători, în deosebi în 
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unele centre de producţie din Munţii Apuseni şi mai ales la Roşia 

Montana”83. 

În regiunea Munţilor Apuseni, zona Abrudului, Băiţa Căciuneşti era 

zona micilor producători izolaţi. Conform datelor statistice existau în 

România în anul 1938 erau 645 de mici producători. Din aceştea 604 au 

produs o cantitate sub 1 kg aur, 34 între 1-3 kg., 5 între 3-5 kg. şi 2 mai mult 

de 5 kg. Oficial în anul 1938 “toţi micii producători au produs 188 kg aur84. 

Acest aur a fost predat, înscris în carnetele lor, într-un mod absolut legal. 

Însă, mulţi dintre aceşti producători se ocupau de contrabanda de aur. Mulţi 

dintre contrabandişti erau cunoscuţi atât populaţiei locale, cât şi organelor de 

poliţie ca iredentişti şi şovinişti maghiari.  

La începutul lunii martie 1938 Serviciul Secret informa Marele Stat 

Major al armatei române că în zona frontierei maghiare au apărut noi cadre 

de spionaj maghiar. Aceste cadre de spionaj maghiar printre altele aveau 

misiunea de a ţine evidenţa contrabandiştilor în vederea folosirii lor în 

scopuri informative85.  

La 19 iunie 1939 Comisarul de Poliţie din Abrud expedia o notă 

informativă, care conţinea informaţii şi constatări referitoare la contrabanda 

de aur, care la acea dată se practica la o scară întinsă în regiunea minieră din 

Munţii Apuseni. 

Din raportul comisarului Nicolau aflăm că, Oficiul Băncii Naţionale 

Abrud de schimbare a aurului, plătea cu aproximativ 220.000 de lei 
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kilogramul de aur fin de 24 karate. Contrabanda, însă, plătea acelaşi aur la 

cumpărare cu suma de 340.000 de lei kilogramul86.  

Traseul contrabandiştilor începea în comuna Roşia Montana, traversa 

Abrudul, în majoritatea cazurilor vineri şi sâmbătă noaptea, destinaţia finală 

fiind Clujul. De unde acest aur pleca spre Ungaria, trecând prin Sighet şi 

Satu Mare87.  

 Printre marii cumpărător de aur identificaţi de poliţie se număra  

Erstern Khaim Hermann, care locuia în oraşul Cluj, strada Decebal nr.9.  

Erstern din moment ce intra “în posesia aurului adus de contrabandiştii din 

regiune, plătea o jumătate din valoare, aurul de îndată îl predă unui om al 

său de încredere care cu maşina în aceeaşi zi pleca de duce aurul, în Ungaria, 

unde i se face analiza şi după acest rezultat se plăteşte restul de jumătate 

contrabandistului ce i la ascuns, astfel se procedează cu cantităţile mari, când 

sunt cantităţi mici şi provin de la oamenii săi vechi i se achită valoarea în 

întregime.”88. 

 Erstern se bucura de o mare încredere în rândurile contrabandiştilor. 

În cazul în care aurul era confiscat, el acorda asistenţă în justiţie şi plătea 

despăgubiri. Comisarul Nicolau menţionează existenţa acestui gen de 

ajutoare la cazul “Cârlig şi Sicoe” şi “Nicolae Goţoi”. 

 Pe lângă Erstern mai exista şi un alt mare cumpărător de aur, numit 

“Solomon”, neidentificat la data scrierii raportului. Era fabricant şi 

comerciant, care avea şi o moară în Câmpia Turzii. 

 Trebuie menţionat că, contrabandiştii cu aur îşi desfăşurau activitatea 

ilegală indiferent de apartenenţa la lor la o anumită etnie. 
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 Erau cu toţii proprietari de mine de aur, ceea ce le servea ca paravan 

în activitatea lor. Cu acest pretext puteau cumpăra aur de la hoţii de mine. 

Aurul extras de pe proprietăţile lor, în cantităţi mici era predat Oficiului de 

Schimb Abrud şi Abrud-sat. Aceasta era activitatea lor oficială89. 

 Aurul cumpărat de contrabandişti se ascundea în interiorul minei, la 

data scrierii raportului. Însă până la percheziţiile care au avut loc în luna mai 

1936 era ţinut la domiciliu. 

 Printre contrabandişti se numărau: proprietari de mine ca Botar 

Ludovic zis Lajos, care avea cele mai productive mine din Roşia Montana90; 

directori de mine ca Szekely Iosif zis Ioji din Roşia Montana91, comercianţi, 

Becaniciu Silviu92, primar al comunei Roşia Montana, cârciumari, 

farmacişti, mineri, zugravi, preşedintele cooperativei "Aurul Moţilor" 

Octavian Macovei din Bucium Sasa93, preoţi şi alte persoane aparent 

inofensive, care, însă, ajutau la transportul de aur de contrabandă. Astfel în 

Roşia Montana raportul menţionază cazul preotului unitarian Nagy Ocas94, 

cel al preotului romano-catolic Boico Ladislau din aceeaşi localitate, precum 

şi cel al soţiei farmacistului Korokas, şi anume Korokas Maria. În privinţa 

acestor trei persoane raportul menţionează următoarele: "Korokas Maria, 

născută Pop, care este în acelaşi timp şi o agentă de legătură între iredenta 

maghiară din Cluj şi iredentişti din Roşia Montana care în ultimul rând s-au 

înmulţit, datorită activităţii depuse de cei doi preoţi minoritari mai sus 

scrişi"95.  
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 În oraşul Abrud contrabandiştii formau o ramificaţie de complici 

foarte bine organizaţi. Printre persoanele ce se ocupau de contrabandă, erau 

atât români, cât şi maghiari, iar modul în care acţiinau era asemănător celui 

arătat în rândurile de mai sus. 

 Printre contrabandiştii de aur din localitatăţile Abrud şi Abrud-sat se 

numărau membri ai iredentei maghiare, unii din ei menţionaţi deja în această 

lucrare. 

 Astfel, în oraşul Abrud situaţia contrabandei cu aur, care era dus în 

Ungaria, efectuată de către indivizi cunoscuţi ca iredentişti maghiari se 

prezenta în felul următor în raportul comisarului Nicolau: “... Kibedy Geza, 

comerciant de pielărie, domiciliat în Piaţa Ferdinand, lucrează dimpreună cu 

ginerele său, Miski Iosif, comerciant de cereale şi coloniale, având legătură 

cu un ginere de al său cu numele Fodor comerciant din Turda, atât  la strâns 

aurul necesar, cât şi la transport activează Budoi Ioan, funcţionar la 

Inspectoratul Minier Abrud, Erosy Tiberiu, desenator şi tolerat pe la acel 

Inspectorat cum şi Koloşvari Tiberiu, electrician, care sub pretextul 

comerţului cu aparate de radio vizitează des comunele din jur şi în special 

Roşia Montana. Kozak Alexandru, zis Soni, pantofar, nu lucrează meserie 

este interesat de unele mine din comuna Corna, însă este omul lui Kibedy, 

acesta a fost prins la Aiud în anul 1938 cu o cantitate de aur”96. 

 Un alt contrabandist, care avea legături cu iredenta maghiară era 

Zieghelnoffer Iosif, zis Ioji, de meserie măcelar. Această persoană avea o 

topitoare de aur, sigilată şi dată în judecată de către organele de poliţie din 

Abrud la acea dată. Însă, contrabandistul în cauză a găsit o soluţie nouă, 

utilizând pentru topit o sobă obişnuită de bucătărie. Topea în acest mod 
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acasă la el, aurul său şi cel al unui alt contrabandist. În unele cazuri topea aur 

şi la domiciliul altor contrabandişti.  

 Zieghelnoffer topea cea mai mare cantitate de aur în cuptorul 

Oficiului de Schimb al B.N.R.din Abrud-Sat97. În acelaşi timp era în posesia 

unui carnet legal, în regulă. Faptul a reieşit în urma cotrolului făcut de către 

organele de poliţie din Abrud, care au arătat că vizele Oficiului de predare a 

aurului, cât şi cantitatea de aur trecut în carnet în urma cumpărării acestuia 

de la Oficiul de Schimb Abrud-Sat erau în ordine. 

 Raportul menţionează existenţa unei legături dintre contrabandiştii 

abrudeni şi funcţionarii de la Oficiul de Poştă din Abrud şi de la Serviciul de 

Telefoane din Abrud, în Turda, cu maiorul Ghindă Ioan de la Cercul de 

Recrutare. Comisarul Nicolau ajungea la următoarea concluzie: “... 

contrabandiştii au legături în toate ramurile, au o reţea destul de mare de 

complici, care sunt schimbaţi după necesităţi, între complicii lor figurează 

advocaţi, ofiţeri, reangajaţi şi trupe, nu există o încredere deplină în Poştă şi 

Telefon”98. Comisarul acuză organele de jandarmerie, punând sub semn de 

întrebare intenţiile bune ale acestei instituţii în problema contrabandei cu 

aur, deoarece le scăpau printre degete contrabandişti importanţi în mod 

ciudat. Pentru a găsi un contrabandist, “ ... ca să nu dea de bănuit B.N”, 

organele jandarmeriei procedau în următorul mod: “În fiecare sâmbătă seara 

se concentrează Şeful de Secţie cu încă şase reangajaţi de la posturile din jur 

şi fixează mai dinnainte pe ce nenorocit să-l percheziţioneze pentru că 

românii mici producători sunt în majoritatea lor neştiutori de carte, sâmbătă 

seara alege aurul de la şteampuri, ne ştiind nu trece aurul în carnet, atunci i 

                                                           
97 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar Nr.29/1939, Note informative, 
F/61, X. 
98 Arhivele Naţionale Cluj, Fond 209, Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosar 29/1939, Note informative, F/61, 
XI. 



se confiscă aurul însă, în mici cantităţi i se dresează acte şi B.N. este 

mulţumită că jandarmii au activitate”99.  

  Comisarul acuza indirect organele de jandarmerie din zonă, din 

moment ce în teritoriul aflat sub jurisdicţia acesteia, spre exemplu în Abrud-

Sat aurul de contrabandă era topit chiar în cuptorul Oficiului de Schimb al 

B.N.R. de către individul Zieghelnoffer, iar Comisariatul de Poliţie din 

Abrud nu putea face control acolo deoarece această localitate nu se afla sub 

jurisdicţia sa100. Comisarul Nicolau dorea o mai bună colaborare între 

organele de poliţie şi jandarmerie, deoarece “marele trafic de aur se face pe 

teritoriul rural, şi chiar contrabandiştii din oraşul Abrud se îmbarcă în tren şi 

autobuz pe drumurile din afară de oraş ... şi de fapt este modul de procedare 

a contrabandiştilor”101. 

 În urma informaţiilor de mai sus se poate constata următorul lucru. 

Prin intermediul contrabandei de aur, prin persoanele care se ocupau de 

această afacere ilegală, iredenta maghiară avea legături “economice” cu 

următoarele instituţii publice: Serviciul de Telefoane din Abrud, Cercul de 

Recrutare Turda, postul de Jandarmi din Abrud-sat, prin intermediul 

Depozitului de petrol al Societăţii “Distribuţia”din Abrud, Poşta Abrud, 

Inspectoratul Minier din Abrud, Postul de Jandarmi din Abrud-Sat, Oficiul 

de Schimb al aurului al B.N.R. din Abrud-Sat, iar comerţul cu aparate radio 

era de asemenea în mâna ei. 

 Există o altă problemă. S-a demonstrat că acest aur de contrabandă, 

prin intermediari lua drumul Ungariei, fiind cumpărat în mare parte de către 

Banca Naţională a Ungariei. Putem oare afirma că acest aur sau cel puţin o 
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parte din el a fost utilizat în scopul înzestrării armatei maghiare ? Putem 

afirma că acest aur a fost utilizat în scopul susţinerii propagandei 

revizioniste maghiare ? Lipsa documentelor nu ne permite acest lucru. Cert 

este că acest fenomen a existat cu siguranţă. Iar trierea contrabandiştilor la 

frontiera maghiară, sub conducerea "ofiţerilor comandanţi de pichete" şi ai 

"ofiţerilor de frontieră", de fapt cadre de spionaj maghiar a început de la 

începutul anului 1938102.   

Problema contrabandei cu aur în Munţii Apuseni ţine mai degrabă de 

apanajul serviciilor secrete, de structura lor, de modul lor de funcţionare. În 

istorie sunt destule exemple care arată că, serviciile secrete ale unui stat au 

recurs la diverse modalităţi ilegale pentru a face rost de resursele necesare 

activităţii lor. 

 

Concluzii 

Ungaria a desfăşurat activităţi subversive, îndreptate împotriva 

statului român, chiar de la începutul perioadei interbelice. Această activitate 

a crescut în intensitate odată cu trecerea timpului. Punctul culminant a fost 

atins în perioada imediat premergătoare a celui de-al doilea război mondial, 

în anii 1939-1940. Nevoia unei revanşe militare era tehnic imposibilă pe 

parcursul a aproape două decenii, astfel încât statul maghiar a încheiat un 

sistem de alianţe cu state revizioniste ca Italia şi Germania. Şi aceasta după 

ce o bună perioadă de timp personalităţi maghiare au colindat întreaga lume, 

căutând sprijin pentru cauza lor în rândul statelor democratice. Ungaria era 

"...atentă şi sensibilă la marile rute ale diplomaţiei şi deciziei europene, fiind 
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dispusă la aranjamente de orice natură ideologică cu orice partener capabil 

să-i susţină, fie şi temporar, interesul..."1. 

Era o necesitatea strategică a statului maghiar de a destabiliza statele 

succesoare ale imperiului austro-ungar din interior, inclusiv România. Prin 

aceasta avea loc transformarea statelor vizate în ţinte vulnerabile, ce puteau 

fi cu uşurinţă lichidate. În paralel cu aceasta, activităţile diplomatice erau 

îndreptate spre denigrarea acestor state, scopul fiind şubrezirea credibilităţii 

şi prestigiului acestora, pe plan internaţional.  

Toate veneau în sprijinul ideii că minoritatea maghiară este pusă în 

imposibilitatea de a-şi desfăşura o viaţă normală, într-un stat instabil din 

punct de vedere politic, care nu creează sau nu este capabil să creeze un 

cadru favorabil dezvoltării vieţii minoritare şi care nu tolerează o viaţă 

minoritară în hotarele sale. În acest stat însăşi existenţa minorităţii maghiare 

este nu numai grav periclitată, ci este pusă sub semn de întrebare. 

Nemulţumirea şi agitaţiile din interiorul acestei minorităţi erau prezentate ca 

un argument important, chiar dacă acestea puteau fi mult prea exagerate, 

deformate în totalitate sau chiar false.   

În continuare, statul maghiar găsea rezolvare pentru situaţia 

minoritarilor din România în modul următor: În aceste condiţii vitrege 

pentru minoritatea maghiară se impunea într-un mod absolut necesar luarea 

unor măsuri de către factorii de decizie la nivel internaţional, care ar favoriza 

crearea unui climat favorabil dezvoltării minorităţii maghiare. Dezvoltarea 

climatului favorabil se putea efectua în cel mai rău caz, aşa cum considerau 

oficialităţile de la Budapesta, în cadrul unei autonomii a Transilvaniei, 
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pentru care trebuiau să voteze în primul rând minoritarii maghiari din 

provincii, prin intermediul unui plebiscit. La această idee se preconiza că vor 

adera minoritarii de origine germană, sârbii şi românii din categoria 

nemulţumiţilor şi ai opoziţiei guvernului de la Budapesta.   

Crearea unei autonomii a Transilvaniei nu era doar un cadru pentru 

dezvoltarea armonioasă a minorităţii maghiare, ci era începutul înfiinţării 

frontierei interioare. Ilie Bădescu vorbind despre geopolitica frontierei 

descrie un scenariu, în care o minoritate cere autonomia etnică pentru o 

regiune oarecare. Ca urmare "ea va crea o frontieră interioară între cele două 

populaţii, altminteri spus, va comprima enorm spaţiul tranzacţiilor (actelor 

de cooperare şi contactelor între cele două populaţii). Procedând astfel, se 

poate ajunge la anihilarea "zonei interioare" a unei regiuni. Spaţiul care, 

până ieri, cuprindea nenumărate tranzacţii (contacte, cooperări) va fi "tăiat" 

de nenumărate "frontiere interioare"2. În continuare autorul ajunge la 

următoarea concluzie, şi anume că procedându-se în acest mod un stat poate 

fi lichidat din "interior", fără ca frontierele lui geografice să sufere careva 

schimbări3.        

 O altă variantă pentru crearea cadrului favorabil dezvoltării pentru 

minoritarii din România era revizuirea parţială a Tratatului de la Trianon, 

desigur neîndestulătoare, prin anexarea de către Ungaria a teritoriilor de 

frontieră, acolo unde se putea demonstra că majoritatea locuitorilor o 

constituiau maghiarii. Cum această idee de modificare demografică a 

regiunii respective, chiar în interiorul statului român, a fost considerată ca 

având şanse de izbândă, de către factorii de decizie ai statului maghiar, s-au 
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1995, pag. 313. 
 
3 Idem, ibidem. 



făcut apele prin intermediul misiunii diplomatice din România. Apelurile 

erau adresate minorităţii maghiare din România, îndemnând-o să se mute în 

zonele de frontieră, cumpărând bunuri imobile. Este indiscutabil faptul că, 

Ungaria era interesată de factorul uman, rămas în afara frontierelor sale, dar 

acesta era utilizat conform intereselor de moment pe care statul maghiar le 

avea în vizor. Acest factor uman a fost utilizat din plin în scopul satisfacerii 

pretenţiilor de revizuire teritorială maghiară. De fapt, minoritarii maghiari 

din România au constituit calul troian al statului român. Minoritatea 

maghiară din România a fost folosită de către statul maghiar, ca instrument 

în realizarea pretenţiilor sale teritoriale faţă de statul român. Nu se poate 

contesta faptul că în sânul minorităţii maghiare din România a existat un 

curent revizionist foarte puternic. Căci aşa cum scria un autor: "Singura 

chestiune care în anii următori şi în deceniile următoare au preocupat 

majoritatea covârşitoare a ungurilor de dincoace şi de dincolo de noile 

graniţe a fost aceea dacă revizuirea tratatului de la Trianon este posibilă pe 

cale paşnică sau numai printr-un război victorios"4.  

 Toate guvernele care s-au succedat pe parcursul întregii perioade 

interbelice la Budapesta au urmărit revizuirea Tratatului de la Trianon, 

anexarea Transilvaniei şi stabilirea frontierei româno-maghiare pe arcul 

munţilor Carpaţi, considerată a fi frontiera naturală a statului maghiar. 

Conform tezei maghiare a frontierelor naturale, acestea "erau identificate, 

consacrate ca "frontiere politice"5.    

 De fapt, sensul conflictul maghiaro-român consta în poziţia pe care o 

avea frontiera maghiaro-română. Această frontieră trebuia să fie pe Tisa sau 
                                                           
4 Paul Lendvai, Ungurii, Ed. Humanitas, 2001, pag. 387. 
5 Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, Enciclopedia valorilor reprimate, vol.II, Ed. Pro-Humanitate, Bucureşti, 

2000, pag. 22.   



pe Carpaţi. În acest sens Take Ionescu declara într-o şedinţă a Adunării 

Deputaţilor încă în anul 1915 următoarele: " Fiecare popor are dreptul să-şi 

trăiască viaţa lui, să şi-o trăiască întreagă cu toţi ai lui, fiindcă numai aşa 

poate şi el să creeze o civilizaţiune a lui, care să intre în armonia tuturor 

celorlalte civilizaţiuni. Acest drept îl simte fiecare popor, acest drept este 

dreptul primordial, dreptul esenţial şi de aceea poporul român a înţeles 

totdeauna, câteodată, poate inconştient, altă dată conştient, că de o mie de 

ani s-a pus o problemă între el şi unguri: ori ungurii până în vârful Carpaţilor 

şi de acolo dominându-ne pe noi, ori noi aşezaţi în cetăţuia Transilvaniei şi 

de acolo dominând Pusta ungurească; altfel nu se poate. De o mie de ani aşa 

stă problema, o mie de ani ea nu a dispărut niciodată din conştiinţa 

noastră"6.  

 În perioada interbelică conflictul maghiaro-român pe seama 

Transilvaniei a căpătat o dimensiune geopolitică. Ion Conea considera că 

Transilvania este centru-nucleu sau (Mittelpunkt) al României, că este 

"pulsarul" României în zona Transilvaniei şi că a fost sortită de la bun 

început "să fie sâmbure de ţară şi nu piesă de margine... într-o Ungarie 

Mare7.   

 În concepţia maghiară mutarea frontierei pe Tisa era considerată "nu 

numai un act de violenţă îndreptat împotriva naţiunii maghiare, ci este mai 

mult: o adevărată înjurie adresată lui Dumnezeu"8. Din punctul de vedere 

maghiar în rezolvarea problemei Transilvaniei, odată şi pentru totdeauna, 

prin intermediul factorului demografic se preconiza următoarea soluţie: 1) 

fiecare familie ungurească va trebuia să aibă câte şase copii; 2) celelalte 
                                                           
6 Ilie Bădescu, Dan Dungaciu, Sociologia şi geopolitica frontierei, vol. II, Ed. Floarea albastră, Bucureşti, 
1995,  pag. 105. 
7 Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, Enciclopedia valorilor reprimate, vol II, Ed. Pro-Humanitate, Bucureşti, 
2000, pag.21. 
8 Idem,  ibidem, pag.22. 



naţionalităţi urmau să fie asimilate în mod "firesc"; 3) trebuiau să fie aduse 

populaţii înrudite cu maghiarii din regiunea munţilor Caucazului şi a 

Uralului9. 

 Conflictul mocnit maghiaro-român a persistat în întreaga perioadă 

interbelică. Nu a fost un conflict militar direct. Încercările statului român de 

a avea relaţii de bună vecinătate cu Ungaria nu au dat roade. Ungaria a 

tergiversat, iar apoi a refuzat încheierea tratatului de neagresiune între aceste 

două state. Ba chiar a încercat să şantajeze, să prindă în plasă, statul român, 

propunându-i încheierea unui tratat al minorităţilor, ceea ce i-ar da 

posibilitatea de a interveni în afacerile interne române, în schimbul încheierii 

tratatului de neagresiune. În acelaşi timp pe căi oculte Ungaria  a încercat 

destrămarea atât a Micii Înţelegeri, cât şi a Înţelegerii Balcanice. Izolarea 

României la sfârşitul perioadei interbelice se datorează în parte şi acţiunilor 

diplomatice maghiare. 

În ceea ce priveşte acţiunile subversive antiromâneşti, Serviciul 

Secret român şi organele de poliţie au înregistrat, de-a lungul întregii 

perioade cuprinse între sfârşitul anului 1938 şi pe parcursul anilor 1939-

1940, informaţii referitoare la acţiuni ostile faţă de statul român, care aveau 

ca scop destrămarea acestuia. Existau numeroase cazuri de spionaj în 

favoarea Ungariei. Existau numeroase cazuri de dezertare din armata 

română. Existau şi cazuri în care mulţi cetăţeni români de origine maghiară 

erau implicaţi în acţiuni ale organizaţiilor cu caracter subversiv şi atitudini 

ostile faţă de statul român. Organele abilitate au făcut  numeroase rapoarte 

adresate autorităţilor statului. Statul român pentru a arăta intenţiile paşnice 

pe care le avea faţă de Ungaria şi pentru a păstra pacea în regiune a făcut 

statului maghiar diverse concesii. Înarmat cu dovezi imbatabile, guvernul 
                                                           
9 Idem, ibidem, pag. 17. 



român a "stabilit o înţelegere cu statul ungar care şi-a luat obligaţia de a nu 

mai persevera în acţiuni similare, în scopul de a nu înăspri relaţiile româno-

maghiare. În cadrul acestei înţelegeri, statul român şi-a îndeplinit obligaţiile 

asumate, renunţând chiar la trimiterea în judecată a unui număr destul de 

mare din cei implicaţi care au fost trecuţi în Ungaria"10.  

Cu toate acestea, acţiunile subversive puse la cale de instituţiile 

specializate în domeniu ale statului maghiar au continuat şi după punerea în 

aplicare a hotărârilor arbitrare de la Viena, din 30 august 1940.  

 Conflictul maghiaro-român, care avea la bază trasarea liniei de 

frontieră, n-a degenerat într-un conflict militar şi datorită atitudinii pe care 

le-au avut marile puteri: Anglia şi Franţa, care în raporturile lor cu Rusia, în 

regiunea Balcanilor s-au bazat pe majorităţi şi nu pe minorităţi11.  

                                                                                     Elena Cojocaru 
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11 Ilie Bădescu, Dan Dungaciu, Geopolitica integrării europene, Editura Universităţii Bucureşti, 2002. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


