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Cuvinte cheie: 
Istoria bisericii, istoria Bisericii Reformate din Transilvania, Istoria României în timpul 

celui de-al doilea război mondial, Transilvania de Sud, minoritatea maghiară, regimul 
Antonescu, relaţia româno-maghiară, Comitetul Dirigent, Ferenc Nagy, Bálint Bethlen, János 
Vásárhelyi, Biserica Reformată din Transilvania de Sud, 23 august 1944, războiul româno-
maghiar, atrocităţi şi prejudicii comise împotriva bisericii. 

 
Introducere: tema cercetării 
În august 1940 guvernul României şi cea a Ungariei a solicitat arbitrajul guvernului 

italian şi a celui german pentru rezolvarea disputei teritoriale dintre cele două ţări. Solicitanţii 
s-au obligat să accepte fără ezitare condiţiile arbitrajului. Decizia proclamată în Sala de Aur a 
Palatului Belvedere de la Viena la 30 august 1940, a pornit de la criterii etnice, economice şi 
strategice şi a împărţit între cele două state teritoriul Transilvaniei, care era mărul discordiei. 
Partea de nord a regiunii a fost anexată Ungariei, iar partea de sud a rămas în continuare în 
România. 

Noua frontieră a rupt teritoriul Ardealului într-un mod nemaivăzut. Lipsindu-se de orice 
criterii pragmatice a scindat regiuini istorice, sisteme relaţionale economice, sociale, culturale 
vechi de secole, a împărţit familii. Oraşe au fost rupte de provincia, care le susţinea, 
întreprinderi industriale au rămas fără regiunea ce le oferea materii prime şi forţă de muncă, 
micii producători şi-au pierdut piaţa de desfacere, linii feroviare importante au devenit linii 
moarte, drumuri naţionale au devenit fundături. Decizia a împărţit Transilvania şi locuitorii ei, 
în nord românii, în sud maghiarii priveau cu decepţie noua graniţă, bucurie frenetică şi urale 
într-o parte, isterie naţionalistă şi ură accentuată în cealaltă. Relaţia încărcată dintre cele două 
naţiuni a devenit de pe o zi pe alta ostilitate deschisă. Sute de români au fost ucişi de dorinţa 
de răzbunare a soldatescei în nord, iar pentru sute de mii de maghiari începea era celei mai 
întunecate existenţe minoritare în sud. 

Noua graniţă, care a fost desenată de însuşi Adolf Hitler, a scindat într-un mod fără 
precedent şi teritoriul Eparhiei Reformate din Ardeal. O parte de 3/5 aştepta înflorirea şi 
integrarea în societatea maghiară, iar pentru 2/5 începea perioada, când şansa de existenţă se 
limita aproape total, şi era nevoie de o luptă cruntă şi perseverentă pentru supravieţuire în 
România. Partea de sud a Eparhiei, rămasă în România a fost ruptă de centrul eparhial, 
pierzându-şi autorităţile guvernatoare, institutul teologic, şcoala normală de fete, buletinul 
oficial, tipografia şi multe altele. La prima vedere se aştepta exodul în masă a enoriaşilor, 
diminuarea accelerată sistemului instituţional, haos total, şi anihilare sigură.  

Nu aşa s-a întâmplat. Episcopul János Vásárhelyi a decis chiar în noaptea după anunţarea 
arbitrajului, că va opri cu orice preţ această tendinţă. A doua zi a delegat prin decizia 
Comitetului Dirigent întrunit ad-hoc un episcop vicar în locul său, şi un Comitet Dirigent în 
locul Consiliului Dirigent. Decizia sa a fost crucială, fiindcă datorită acestui corp bisericesc 
partea de sud a eparhiei a evitat diminuarea ireversibilă, şi prin acest corp s-a reuşit salvarea 
de la încercările războiului şi ale furiei naţionalismului român a celor cinci dieceze complete 
şi patru parţiale, a cca. 200 parohii, a numeroase şcoli elementare şi secundare şi a diferitelor 
instituţii caritabile. 

Comitetul Dirigent numit şi-a îndeplinit în următorii ani atribuţiunile alocate cu o 
conştiinciozitate incomparabilă. Şi-au înfiinţat un nou sediu în Aiud, au stabilit contact cu 
guvernul de la Bucureşti, solicitând în primele zile indemnizaţia de stat a preoţilor, au strâns 
date, au înfiinţat dieceze provizorii, şi în nu mai mult de două luni au realizat un aparat 
administrativ bisericesc funcţional, datorită căruia în viaţa bisericii s-a produs doar o mică 
ruptură după închiderea graniţelor. După ce şi-au consolidat poziţia, au încercat să realizeze 
forma finală organică a bisericii, au organizat munca ecleziastică de la misiunea internă la 
acţiunile de caritate, s-au preocupat de susţinerea şcolilor elementare şi medii, au înfiinţat 
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institut teologic, au oblăduit pensionarii, şi-au ajutat preoţii şi enoriaşii ajunşi în impas, au 
oferit protecţie juridică celor hărţuiţi de autorităţi, au fondat tipografie, au tipărit manuale, 
calendare, catehism şi cărţi de cântece. 

Sinteza generală a lucrării şi a capitolelor 
În lucrarea noastră prezentăm istoria acestei creaţii particulare şi unice în istoria Bisericii 

Reformate din Transilvania, Eparhia Reformată din Transilvania de Sud în perioada 1940–
1945, o istorie, care nu a fost scrisă până în acest moment. Pentru cercetătorii perioadei şi 
pentru cei interesaţi este bine cunoscut faptul, că istoriografia bisericească reformată din 
Transilvania este datoare cu cercetarea şi prezentarea actuală şi obiectivă a istoriei din secolul 
20 a Eparhiei Reformate din Ardeal. Iar perioada dintre 1940 şi 1945 este fără îndoială una 
dintre cele mai interesante şi unice capitole ale acestei istorii. În deceniile, care au urmat cel 
de al doilea război mondial, în binecunoscutele circumstanţe ale dictaturii comuniste 
prelucrarea temei era imposibilă, astfel perioada vizată este o pată albă a istoriei atât privind 
teritoriile anexate Ungariei, cât şi biserica din Transilvania de Sud. Mai ales, că aceasta era 
considerată temă tabu până în 1990, astfel că publicul larg nici nu ştie despre existenţa 
Eparhiei Reformate din Transilvania de Sud. Scopul lucrării noastre este eliminarea acestei 
pete albe.  

În primul capitol vorbim despre circumstanţele separării Eparhiei. Ne oprim pe scurt 
asupra premiselor arbitrajului de la Viena, şi a primirii acestuia în România şi Ungaria, şi 
prezentăm noua situaţie a Transilvaniei după arbitraj. Prezentăm procesul de înfiinţare a 
Comitetului Dirigent încredinţat cu guvernarea Eparhiei, vom vorbi despre circumstanţele 
numirii celor două preşedinţi: protopopul Ferenc Nagy şi contele Bálint Bethlen, şi despre 
evenimentele primelor două luni. 

Capitolul doi prezintă viaţa de zi cu zi a bisericii consolidată în noiembrie 1940. Prima 
dată vom vorbi despre guvernare. Prezentăm încercările Comitetului Dirigent de-a organiza o 
Eparhie autonomă, şi circumstanţele, care i-au obligat să rămână până la desfiinţare în cadrul 
stabilit la 31 august 1940. Prezentăm activitatea organelor de guvernare bisericeşti (Comitet 
Dirigent, Colegiul Protopopilor, preşedinţie, departamente), prezentând în detaliu 
personalitatea şi activitatea celor două preşedinţi (Ferenc Nagy şi Bálint Bethlen). În 
continuare vom evidenţia relaţia preoţilor reformaţi şi a Comitetului Dirigent cu statul, şi tot 
ceea ce se putea aştepta de la autorităţi, şi relaţia cu celelalte confesiuni maghiare din 
România, cu fragmentul Eparhiei Reformate de lângă Piatra Craiului, precum şi cu Consiliul 
Dirigent de la Cluj-Napoca. Următorul subcapitol descrie situaţia celor cinci dieceze rămase 
integral în România, a celor patru parţiale, şi a celei desfiinţate ulterior. Capitolul se termină 
cu prezentarea vieţii interne a bisericii: vorbim despre viaţa liturgică, cateheză, misiune 
internă şi acţiunile caritabile, despre viaţa celor mai importante instituţii de caritate: 
Orfelinatul de la Orăştie, şi Internatul de la Braşov, prezentăm problemele ivite pe aria 
misiunii de diasporă şi a presei bisericeşti şi puţinele rezultate atinse, precum şi modul, cum a 
oblăduit Comitetul Dirigent soarta pensionarilor, şi cum şi-a ajutat preoţii ajunşi în impas. 

Următorul capitol prezintă prejudiciile suferite de enoriaşii şi preoţii reformaţi în perioada 
1940–45. Acest capitol a fost împărţit în şase părţi. În prima am analizat cauzele, care au stat 
la baza atitudinii anti-maghiare a guvernului român şi a opiniei publice din România, 
conturând acele posibile cauze, la care se referă contextul politic şi social al perioadei, şi am 
luat în seamă pe scurt larga scară a atrocităţilor suferite de biserica reformată. Următoarele 
patru subcapitole prezintă detaliat toate prejudiciile, pe care biserica le-a avut de suferit pe 
plan individual, comunitar şi economic în perioada regimului antonescian. Vorbim despre 
atmosfera xenofobă anti-maghiară, despre concedierile în masă a maghiarilor, despre insultele 
şi atrocităţile cauzate enoriaşilor şi preoţilor, despre diferitele modalităţi de hărţuire practicate 
de autorităţi şi despre procesele tribunalelor militare (prejudicii individuale). Prezentăm legile 
care au instaurat starea de asediu în România, şi prejudiciile comunitare cauzate de 



 9

reglementările limitative abuzive privind libera mişcare a persoanelor, dreptul la întrunire şi 
de folosire a limbii materne, şi de cenzură. Şirul prejudiciilor continuă cu măsurile economice 
discriminatorii aplicate bisericii reformate: vorbim despre rechiziţiile de imobile, impozitarea 
diferenţiată a bisericii, despre subscrierea forţată la împrumuturile de război, şi despre 
iregularităţile privind ajutorul de stat acordat bisericii şi indemnizarea de stat a preoţilor. La 
sfârşitul capitolului vorbim despre acte violente, internări, distrugere şi acte de tâlhărie comise 
asupra bisericii şi a preoţilor reformaţi după 23 august 1944 până la unificarea Transilvaniei, 
mai ales în perioada războiului maghiar-român, de către armatele combatante, precum şi de 
către autorităţi şi persoane civile. 

La finalul lucrării prezentăm unificarea Eparhiei Reformare din Ardeal. Ne oprim pe scurt 
asupra evenimentelor ce au precedat unificarea Transilvaniei şi reintroducerea administraţiei 
româneşti în Transilvania de Nord, şi vorbim despre măsurile în urma cărora la 28 mai 1945 a 
fost restabilit Eparhia Reformată din Ardeal. Capitolul se termină cu scurta descriere a 
evenimentelor ce au urmat şedinţa de unificare, a paşilor făcuţi spre lichidarea şi desfiinţarea 
Comitetului Dirigent şi cu prezentarea ultimei şedinţe a Consiliului. 

La prima vedere asupra structurii lucrării se observă faptul, că există un capitol separat, 
care descrie prejudiciile suferite de biserică. Acest lucru este consecinţa faptului, că în 
perioada de existenţă a sa, ca urmare a situaţiei speciale în care se afla, şi a atitudinii 
maghiarofobe şi implicit anti-reformate al guvernului şi a opiniei publice româneşti, 
prejudiciile suferite de biserică au fost mai multe, decât rezultatele obţinute. Putem analiza 
oricare dintre domeniile de activitate ale bisericii, dar în cel mai scurt timp întâlnim obstacole, 
greutăţi, incapacitate, care erau în exclusivitate urmările unor cauze, care depăşeau 
competenţa bisericii. Enoriaşii şi preoţii reformaţi au suferit într-un mod fără precedent, şi am 
considerat, că numai atunci putem să reliefăm acest lucru, dacă prezentăm prejudiciile în mod 
distins într-un capitol separat. Numărul mare al atrocităţilor este demonstrat şi de faptul, că 
rapoartele generale contemporane despre viaţa bisericii se referă în majoritate la acestea. De 
exemplu, raportul monumental intitulat „Descrierea situaţiei Bisericii Reformate rămase în 
Transilvania de Sud de la arbitrajul de la Viena până la 5 mai 1943” prezentat sub numele 
lui Ferenc Nagy Ministerului de Externe al Ungariei, a prezentat în 241 pagini viaţa bisericii 
reformate pe baza întrebărilor formulate de către minister. În raport însă 200 pagini vorbesc 
numai despre atrocităţile suferite de biserică. Deşi există un capitol separat pentru descrierea 
acestora, când se vorbeşte despre viaţa cotidiană a bisericii (editare de carte, activitate de 
misiune internă, viaţă liturgică etc.), se prezintă numai obstacole, greutăţi şi măsuri 
discriminatoare. La 25 noiembrie 1945, la ultima şedinţă a Comitetului Dirigent, Ferenc Nagy 
şi-a prezentat raportul prezidenţial final despre activitatea Comitetului. Documentul de 35 
pagini conţine în 25 pagini numai descrierea prejudiciilor cauzate bisericii. Acest lucru este de 
la sine înţeles, fiindcă atât preşedintele, cât şi preoţii enoriaşii bisericii au considerat separarea 
de cinci ani ca un prejudiciu. 

Trebuie să menţionăm şi faptul, că în lucrarea noastră nu am detaliat istoria Academiei 
Teologice Bethlen din Aiud, fondată în 1941. Cauza cea mai importantă a acestui lucru este 
faptul, că la desfiinţarea academiei, rectorul ei, László Musnai a realizat o sinteză istorică a 
vieţii şi activităţii instituţiei de pregătire a preoţilor (Az Ige szolgálatában, Aiud, 1945), 
lucrare, care a fost publicat în acelaşi an. Pe baza cercetărilor nu am găsit detalii noi, pe care 
să le adăugăm celor publicate în acest volum, de aceea am omis recapitularea celor prezentate 
în aceasta. Dar acest lucru nu înseamnă, că nu am fi menţionat Teologia, înfiinţarea sa, 
problemele legate de ea, ori de câte ori era necesar. În lucrare însă nu există un capitol 
separat, care să descrie activitatea Teologiei. 

Surse 
Datorită faptului, că – aşa cum am menţionat – nu s-a născut încă o lucrare, care să 

prezinte istoria Eparhiei Reformate din Transilvania de Sud, sau a Eparhiei Reformate din 
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Ardeal din perioada celui de al doilea război mondial, în cursul cercetării noastre am fost 
nevoiţi să folosim aproape exclusiv surse de arhivă. În iniţiativa noastră deschizătoare de 
drumuri, pe lângă sursele primare, ne au fost de ajutor numai câteva memorii ale 
contemporanilor, şi lucrările de specialitate, care se ocupă de descrierea generală, politică, de 
istorie militară a perioadei, sau de problemele minorităţii maghiare din Transilvania de Sud. 
Fiindcă datorită posibilităţilor de publicare limitate din acea perioadă, nu au existat multe 
publicaţii de presă maghiară în Transilvania de Sud, nici cotidienele şi revistele nu au 
constituit o sursă complementară. 

Materialul de bază al cercetării noastre a constituit-o arhiva Eparhiei Reformate din 
Transilvania de Sud păstrată în Arhiva Eparhiei Reformate din Ardeal (fond A 23). Materialul 
de 5,4 ml este o importantă colecţie de documente privind viaţa bisericii reformate din 
Transilvania de Sud. Acest material a fost deteriorat substanţial (în ultimele zile ale lunii 
septembrie 1944, trupele sovietice cantonate în birourile Comitetului Dirigent au spart 
birourile acesteia şi au răvăşit documentele), astfel imaginea ce se conturează din ea este pe-a 
locuri incompletă. 

Arhiva Consiliului Dirigent al Eparhiei Reformate din Ardeal păstrează procesele verbale 
ale şedinţelor secrete ale Comitetului Dirigent, respectiv primul raport prezidenţial al lui 
Ferenc Nagy. Pe lângă acestea am analizat şi documentele referitoare la epocă a Arhivei 
Episcopiei Reformate din Ardeal. Referitor la viaţa congregaţiilor am găsit o serie de detalii în 
arhivele diecezelor (Hunedoara, Cluj, Târnavelor, Aiud, Sibiu), care – cu excepţia arhivei 
Diecezei Aiudului – se află în Arhiva Eparhiei. Cunoştinţele noastre au fost îmbogăţite cu 
informaţii unice şi utile de către corespondenţa profesorului de teologie András Nagy: am 
găsit date despre relaţia dintre Eforia Colegiului Bethlen din Aiud şi Comitetul Dirigent, 
despre ajutorul financiar acordat bisericii din Elveţia, şi despre soarta zbuciumată a preoţilor 
reformaţi din Transilvania de Sud. 

În Arhivele Naţionale ale Ungariei am cercetat trei fonduri: Arhiva de Presă, Arhiva 
Cabinetului Primului Ministru şi cea a Ministerului de Externe. În colecţia nr. K 610, 
intitulată Arhiva de Presă, în fondul Colecţia articolelor de ziare şi rapoartelor despre 
Transilvania, dosarul nr. 91. conţine Baza de date despre Transilvania de Sud. Această bază 
de date este o bogată colecţie de rapoarte privind diferitele instituţii, biserici şi regiuni din 
Transilvania de Sud. În această colecţie am găsit raportul menţionat anterior, trimis de către 
preşedinţia Comitetului Dirigent în mai 1943 Ministerului de Externe Maghiar. Arhivele 
Departamentului Naţionalităţilor şi Minorităţilor Cabinetului Primului Ministru Maghiar, 
respectiv cea a Departamentului Politic al Ministerului de Externe Maghiar au oferit 
numeroase informaţii privind prejudiciile suferite de populaţia maghiară şi implicit enoriaşii 
reformaţi din Transilvania de Sud. Cu puţine date, dar totuşi ne-a fost de folos Arhiva 
Comunităţii Maghiare din România. În Arhiva Sinodului Bisericii Reformate din Ungaria am 
cercetat materialul referitor la ajutorarea enoriaşilor reformaţi din Transilvania de Sud, la 
preoţii reformaţi din sud emigraţi în Ungaria, respectiv la elevii din sud, care frecventau 
şcolile din Ungaria. 

În Arhivele Naţionale Istorice Centrale ale României de la Bucureşti am cercetat 
fondurile Ministerului Cultelor (2720), respectiv cea a Culturii Naţionale şi Cultelor (1071). 
Între aceste documente am găsit date privind corespondenţa dintre Comitetul Dirigent şi 
guvern, şi privind cauzele care au stat la baza diferitelor măsuri guvernamentale referitoare la 
Biserica Reformată. 

În lipsa literaturii de specialitate de istoriografie bisericească referitoare la această 
perioadă, am fost nevoiţi să folosim lucrări cu caracter istoric general. Am avut la dispoziţie 
câteva jurnale şi memorii ale unor personalităţi contemporane. Una dintre ele este lucrarea 
fostului preot din Petecu, István Hegyi. O variantă succintă a acestei lucrări a fost publicată în 
revista bisericească din Odorheiu Secuiesc, Református Híradó, iar manuscrisul ei ne-a fost 



 11

oferit de profesorul István Tőkés, cui ne exprimăm mulţumirile. O altă lucrare folosită este 
autobiografia fostului redactor al revistei Erdélyi Gazda, Sándor Kacsó. În cel de al treilea 
volum al acestei lucrări (Nehéz szagú iszap felett) autorul vorbeşte despre evenimentele din 
România după Arbitrajul de la Viena, şi redă o serie de detalii privind viaţa minorităţii 
maghiare şi a bisericii reformate, respectiv privind soarta maghiarilor internaţi în lagărul de la 
Târgu Jiu (printre care mulţi preoţi şi profesori de colegiu reformat). Cu câteva date ne-a fost 
de ajutor şi memoriul lui Horia Sima: Era libertăţii, Statul naţional-legionar, care vorbeşte 
despre evenimentele după Arbitrajul de la Viena, respectiv jurnalul de închisoare al lui Petru 
Groza: Malmaison, în umbra închisorii, în care autorul îşi aminteşte în 1946 despre anii 
regimului Antonescu. 

Din literatura de specialitate referitoare la această perioadă am folosit lucrările istoricilor 
maghiari Dániel Csatári, Péter Illésfalvi, Béni L. Balogh, Mihály Zoltán Nagy, Péter Szabó, 
Norbert Számvéber, László Szenczei, Gábor Vincze respectiv a istoricilor români Dumitru 
Şandru, Ottmar Traşcă şi Viorel Achim. Lucrările autorilor enumeraţi tratează detaliat 
circumstanţele arbitrajului de la Viena, relaţia româno-maghiară, activitatea comisiilor de 
anchetă germano-italiene, politica minoritară a Ungariei şi a României, mişcările de populaţie 
dintre cele două ţări, evenimentele războiului româno-maghiar etc. Analiza statutului 
minorităţii maghiare din România şi a atitudinii opiniei publice faţă de populaţia maghiară am 
realizat-o pe baza acestor lucrări. 

 
Mulţumiri 
În cursul realizării lucrării ne-au fost de ajutor numeroase instituţii, cercetători şi colegi, 

cărora dorim să ne exprimăm recunoştinţa. Dorim să mulţumim prima dată Comisiei Domus 
Hungarica a Acedemiei de Ştiinţă Maghiare şi a Ministerului Educaţiei din Ungaria pentru 
bursa de cercetare de o lună oferită în luna septembrie 2007, care a făcut posibilă cercetarea în 
arhivele din Ungaria. Dorim să ne exprimăm gratitudinea faţă de Consiliul Naţional de 
Cercetare Ştiinţifică în Învăţământul Superior pentru finanţarea grantului tip TD din cadrul 
Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II. Mulţumiri coordonatorului ştiinţific 
prof. dr. János Molnár, şi domnului prof. dr. Dezső Buzogány, care ne-a atras atenţia asupra 
temei de cercetare, şi ne-a dat indicaţii valoroase în cursul realizării lucrării. Directorul 
Arhivei Eparhiei Reformate din Ardeal, conf. Dr. Gábor Sipos, şi fosta colegă a sa, asist. dr. 
Veronka Dáné au dat dovadă de bunăvoinţă atât din punct de vedere profesional, cât şi din 
punct de vedere uman, de aceea ne exprimăm mulţumirile către ei, mai ales fiindcă ei au 
acceptat rolul de prim lector şi corector în perioada realizării lucrării. 

 
Concluzii, teze 
În lucrarea noastră am prezentat istoria Eparhiei Reformate din Transilvania de Sud din 

perioada 1940–45, o perioadă, când o parte de 2/5 a Bisericii Reformate din Transilvania a 
trăit o viaţă autonomă cu caracter provizoriu, ruptă de centrul său istoric. Am prezentat 
structura bisericească născută într-o situaţie istorică specială, pe partea sudică a Transilvaniei 
scindate pe perioada celui de-al doilea război mondial. Pe baza documentelor disponibile am 
prezentat circumstanţele formării acestei structuri, organizarea sa şi greutăţile primelor luni de 
existenţă. Am descris structura realizată, rezultatele, greutăţile şi carenţele activităţii organelor 
de guvernare. Am luat în seamă relaţia bisericii cu statul român precum şi cu celelalte 
confesiuni maghiare minoritare, viaţa diecezelor rămase integral sau parţial în România, 
precum şi diferitele segmente ale vieţii interne a bisericii. Am conturat relaţiile sociale şi 
politice, care au stat la baza numeroaselor prejudicii suferite de biserică, şi care au definit 
atitudinea anti-maghiară statului şi a opiniei publice româneşti. Am descris detaliat 
prejudiciile suferite de biserică pe plan individual, comunitar şi economic, precum şi 
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represiunile şi devastările suferite după 23 august 1944. Iar în final am prezentat evenimentele 
ce au precedat şi urmat unificarea eparhiei, şi reinstalarea guvernării comune. 

Din materialul consistent prezentat se pot trage următoarele concluzii referitoare la acest 
capitol unic al istoriei Eparhiei Reformate din Ardeal:  

1. Arbitrajul de la Viena a scindat împreună cu teritoriul Transilvaniei şi Eparhia 
Reformată din Transilvania. Datorită măsurilor luate de episcopul János Vásárhelyi şi de 
întrunirea ad-hoc a Consiliului Dirigent s-a reuşit împiedicarea rupturii finale din punct de 
vedere al guvernării a părţii eparhiale din Transilvania de Sud. Decizia şedinţei, care afirmă 
că: „parohiile, şcolile şi instituţiile rămase în Transilvania de Sud se consideră a fi parte 
integrantă a corpului Bisericii Reformate din Ardeal” s-a dovedit a fi crucială, fiindcă datorită 
acestei decizii s-a păstrat permanent caracterul provizoriu al separării. Comitetul Dirigent 
numit nu a făcut nici o încercare în primele luni de a organiza o Eparhie separată, sperând că 
pe baza principiilor reciprocităţii episcopul János Vásárhelyi va putea păstori sufletele 
bisericii sale rămase în România. Dar când a devenit evident, că acest lucru este imposibil, 
preşedinţia a decis – conform tratativelor de la Cluj din noiembrie 1940 – să întrunească 
Consiliul General Eparhial şi să organizeze alegeri episcopale. Presupunem, că scopul 
primordial al acestei decizii a fost să se păstreze continuitatea existenţei Eparhiei Reformate 
din Ardeal, Eparhie recunoscută de legea cultelor din România din 1928, şi să se ajungă într-o 
mai bună poziţie de tratative cu guvernul român, şi să se liniştească spiritele, care erau 
nemulţumite din cauza numirii vicarului şi a lipsei alegerilor interne. Însă întrunirea 
Consiliului General, şi alegerea unui nou prezidiu ar fi însemnat confirmarea separării 
definitive. Acest lucru nu s-a întâmplat datorită atitudinii guvernului român, care a considerat 
decizia Consiliului Dirigent de la 31 august 1940 irevocabilă, şi a recunoscut exclusiv 
structura creată de această decizie. Astfel Comitetul Dirigent a devenit substitutul Consiliului 
Dirigent pe teritoriului eparhiei din Transilvania de Sud, şi a rămas sub jurisdicţia acestui 
organ, având obligaţia de a-i raporta activitatea. În consecinţă unitatea de principiu a Eparhiei 
nu a fost desfiinţată, lucru care este demonstrat evident prin faptul, că unificarea şi instaurarea 
guvernării uniforme în 1945 s-a petrecut fără obstacole, şi nu a adus nici o schimbare în 
structura şi sistemul de guvernare al Eparhiei din Transilvania de Sud. 

2. În pofida faptului, că în principiu unitatea Eparhiei Reformate din Ardeal nu a încetat 
să existe, cele două părţi au pornit practic pe două căi paralele, separate. Eparhia Reformată 
din Ardeal a devenit din nou parte integrantă a Bisericii Reformate din Ungaria, aici s-au 
introdus legi canonice noi, şi în câteva domenii s-a schimbat şi modul de guvernare a bisericii. 
În Transilvania de Sud însă au rămas în vigoare în continuare prevederile legii canonice din 
1904. Episcopul János Vásárhelyi nu a vizitat Aiudul până în 1945, începând cu anul 1941 
Consiliul Dirigent nu a discutat în şedinţele sale probleme legate de biserica din Transilvania 
de Sud, iar Comitetul Dirigent a introdus pe perioada separării şi legi noi. După lichidarea 
fondului de pensii al Eparhiei, problema pensiilor a fost rezolvată separat în Transilvania de 
Sud, iar finanţarea bisericii s-a realizat din surse separate. Şcolile confesionale din 
Transilvania de Sud au funcţionat în continuare conform legilor educaţiei din România, şi 
după ce Academia de Teologie a rămas în Ungaria, s-a înfiinţat la Aiud o Academie de 
Teologie separată. Eparhia a înfiinţat o tipografie, a editat buletin oficial propriu, a redactat 
manuale noi pentru şcolile elementare, a tipărit cărţi de cântece proprii şi a realizat o nouă 
traducere a catehismului. 

3. Luând în seamă istoria de cinci ani a Eparhiei Reformate din Transilvania de Sud se 
poate afirma cu cea mai mare certitudine, că episcopul János Vásárhelyi şi Consiliul Dirigent 
în ziua următoare arbitrajului de la Viena au încredinţat cu conducerea Eparhiei persoane 
competente pentru împlinirea acestor sarcini. Ferenc Nagy, preot din Teiuş, protopopul 
diecezei din Alba Iulia, deşi nu şi-a căutat mandatul de episcop vicar şi a vrut să refuze 
însărcinarea, totuşi în cinci ani de activitate a condus cu conştiinciozitate, pricepere, 
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înţelepciune, răbdare şi precauţie Eparhia din Transilvania de Sud printr-o perioadă a istoriei, 
care a adus probabil cele mai grele încercări. 

Dăruirea, devotamentul, responsabilitatea episcopului vicar se evidenţiază din declaraţiile 
sale, din caracterizarea contemporanilor şi din metodele sale de guvernare. În cursul 
negocierilor din Ungaria şi din Bucureşti a reprezentat consecvent interesele Eparhiei, şi a 
dirijat în mod precaut chestiunile spirituale şi materiale ale acesteia. Dovada cea mai 
elocventă a precauţiei sale a fost faptul, că în august 1944 şi-a primejduit propria reputaţie 
îngropând economiile de 30 milioane lei ale casieriei Eparhiei, salvând astfel această sumă de 
tâlhăria soldaţilor sovietici cartiruiţi în birourile Comitetului Dirigent, care au spart şi seiful 
Comitetului. Preşedintele laic şi primcurator, contele Bálint Bethlen, un aristocrat cu conduită 
spartană, care a evitat fala şi îngâmfarea, a devenit un bun partener de lucru al lui Ferenc 
Nagy. Cooperarea dintre cei doi preşedinţi a fost nestingherită, nu avem cunoştinţe despre 
vreun conflict sau dispută iscată între cei doi. 

4. Activitatea organelor de conducere a Eparhiei, şi cea a biroului central a fost primită 
din prima zi de critici severe şi antipatie. La baza acestora a stat în cele mai multe cazuri 
frustrarea unor persoane, care s-au considerat neglijaţi, iar conflictele şi disputele ivite din 
cauza acestor persoane au primit deseori un caracter ofensator sau chiar anarhist. Astfel de 
dispute pot fi considerate cele ivite între Comitetul Dirigent şi protopopul Ernő Tőkés, 
respectiv între Conferinţa Preoţilor din Dieceza Aiud. Conflictul cu Eforia Colegiului Bethlen 
din Aiud a pornit de la disputa personală dintre Pál Szász, primcuratorul Colegiului şi Bálint 
Bethlen, primcuratorul Eparhiei pe o parte, şi de la diferenţele de principiu şi ideologice dintre 
Preşedinţie, Colegiul Protopopilor şi Eforie pe probleme financiare. În cursul evoluării 
conflictului au apărut şi frustraţii vechi de decenii, provenite din opoziţia dintre profesorii de 
colegiu şi preoţi. Organele de conducere nu au găsit posibilitatea cooperării, iar proasta relaţie 
dintre ei s-a conservat şi după desfiinţarea Comitetului Dirigent, Eforia boicotând ultima 
întrunire a comitetului. Disputa dintre Ferenc Nagy şi László Musnai respectiv Sándor Szőcs 
a umbrit activitatea lor, care era pe de altă parte una foarte eficientă, însă lipsa unui ton 
adecvat şi a comunicării a tăiat posibilitatea reconcilierii dintre ei, chiar şi după 1945. 

5. Datorită ataşamentului şi muncii conştiincioase a Comitetului Dirigent al Eparhiei 
Reformate din Transilvania de Sud şi a preoţilor, profesorilor şi învăţătorilor acesteia s-a 
reuşit salvarea de la desfiinţare a numeroaselor parohii şi instituţii bisericeşti. În primele luni 
episcopul János Vásárhelyi şi episcopul vicar Ferenc Nagy au împiedicat exodul masiv al 
preoţilor şi învăţătorilor, totuşi primii au plecat din Transilvania de Sud într-un număr mai 
mic, dar ultimii într-unul considerabil. Cu toate acestea, pe lângă plecările continue – plecare 
masivă a forţei de muncă clericale din Eparhia Reformată din Transilvania de Sud nu s-a 
petrecut în modul cum a fost vizionat de primele previziuni sumbre. Iar biserica a realizat 
rezultate remarcabile raportate la posibilităţile sale în domeniul educaţiei, misiunii interne, 
ajutorării persoanelor în impas, editării de carte etc. Rezultatele sale nu au fost slăbite în urma 
lipsei de atitudine corespunzătoare, ci în urma numeroaselor prejudicii suferite pe plan 
individual şi comunitar şi a îngrădirii totale a posibilităţilor de existenţă a bisericii. Acest fapt 
este demonstrat şi de afirmaţia episcopului János Vásáhrhelyi la şedinţa, care a declarat 
unificarea Eparhiei, dar şi de constatările unanime ale Consiliului Dirigent, conform cărora: 
„între împrejurările date Comitetul Dirigent s-a străduit conştiincios să îndeplinească 
sarcinile” primite în toamna anului 1940. 

6. Eparhia Reformată a întâlnit în celelalte biserici maghiare din Transilvania de Sud 
parteneri loiali în lupta cruntă pentru supravieţuire. Relaţia interconfesională maghiară a 
acestei perioade este caracterizat cel mai bine de o atitudine uniformă în problemele comune, 
şi de cooperare. Buna relaţie a fost umbrită numai de dispute locale, care nu au împiedicat 
buna colaborare. Relaţia cu fragmentul Eparhiei Reformate de lângă Piatra Craiului a devenit 
răcoroasă după încercarea zadarnică de unificare a celor două fragmente, fiindcă protopopul 
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Elemér Nemes, preot din Lugoj s-a simţit lezat de modul de distribuţie a ajutorului financiar 
oferit de guvernul maghiar pentru Transilvania de Sud. 

7. După arbitrajul de la Viena, problema educaţiei confesionale elementare şi medii a 
devenit problema Eparhiei cu toate greutăţile sale. Reţeaua educaţională, a cărei susţinere a 
necesitat un efort substanţial chiar şi Eparhiei unite, a început să se atrofieze şi să decline în 
pofida tuturor străduinţelor prezidiului Bisericii. Organizarea şcolilor elementare a fost serios 
îngreunată de plecarea în masă a învăţătorilor, de abuzurile continue variate ale autorităţilor 
şcolare de stat de la îngreunarea înscrierilor până la revocarea dreptului de publicitate şi 
închiderea şcolilor. Este clar, că datorită acestor măsuri numai o treime din copiii maghiari 
reformaţi, care ar fi trebuit să fie şcolarizaţi au putut frecventa şcolile elementare 
confesionale, iar numărul lor a scăzut de la an la an. În acelaşi timp a scăzut şi numărul 
şcolilor: până ce în 1940 funcţionau 104 şcoli elementare confesionale, numărul lor a scăzut 
în 1945 la 75. Străduinţele Comitetului Dirigent de a creşte numărul învăţătorilor cu diplomă 
şi să înlocuiască pe cei plecaţi au fost zadarnice. Şcolile confesionale medii au pornit şi ele pe 
drumul decăderii încete dar sigure. Deşi la finele primului an şcolar de după arbitraj erau 
speranţe, că educaţia confesională va înflori, numărul profesorilor, care au plecat începând cu 
următorul an a fost prea mare, iar speranţa de a primi forţe noi a fost minimă. A fost în zadar 
creşterea anuală a numărului de elevi, atitudinea ofensivă a guvernului român, care a culminat 
în timpul luptei diplomatice privind educaţia în 1943 prin închiderea şcolilor confesionale 
medii de la Braşov şi Aiud, a lipsit educaţia medie confesională din Transilvania de Sud de 
orice posibilitate de existenţă. În urma acestei politici atitudinea faţă de educaţia confesională 
a liderilor politici şi ecleziastici maghiari din Transilvania de Sud s-a schimbat substanţial, şi 
nu au considerat problema educaţiei o problemă cheie a minorităţii maghiare, având 
perspectiva sumbră, că în cel mult un deceniu şi jumătate şcolile confesionale vor fi 
desfiinţate. Trebuie să accentuăm faptul, că finanţarea şcolilor ar fi fost imposibilă fără 
finanţarea substanţială oferită de guvernul maghiar. Ajutoarele guvernamentale maghiare 
sosite în parcursul celor cinci ani au fost întrebuinţate în procent de 71 % pentru susţinerea 
educaţiei confesionale. Această măsură – credem – a oprit desfiinţarea rapidă a şcolilor, dar 
nu a fost suficient pentru a împiedica decăderea lor constantă. Luând în seamă istoria de cinci 
ani a educaţiei confesionale primare şi medii putem afirma, că atrofierea ei nu a fost cauzată 
de lipsa finanţării corespunzătoare. Exodul masiv al profesorilor şi învăţătorilor a avut la bază 
în primul rând cauze spirituale şi mai puţin materiale şi finanţarea – oricât de mare – nu ar fi 
ajutat la problemele de personal ale educaţiei. 

8. Atitudinea guvernului român şi a opiniei publice din România a fost caracterizată în 
perioada vizată de aversiune necontenită, dorinţă de răzbunare şi de epurare etnică. În spatele 
acestei atitudini au stat: dorinţa de a reprima prejudiciile cauzate românilor din Transilvania 
de Nord, dorinţa de a realiza statul naţional unitar omogen românesc, politica minoritară 
bazată pe mutualitate, dar înjosită la nivelul răzbunării reciproce, naţionalismul primitiv, care 
a impregnat mentalitatea fiecărui pături sociale, şi nu în ultimul rând criterii politice şi 
economice pragmatice. În România perioadei vizate nu a fost loc pentru pluralism, sau pentru 
principiile elementare ale democraţiei. Maghiarii s-au considerat drept ca şi cetăţeni de rangul 
doi, sau „vogelfrei” ca şi evreii. Situaţia lor nu s-a schimbat nici după ruperea politicii 
guvernului românesc cu ideologia fascistă, iar în perioada războiului româno-maghiar au fost 
consideraţi inamici publici, elemente periculoase. Regimul Antonescu nu a fost nimic mult 
decât o dictatură totalitară, care a extins la infinit politica naţionalistă a anilor 30, iar 
guvernele, care i-au urmat, deşi au negat public discriminarea, în secret s-au străduit să se 
răfuiască cu comunitatea maghiară. 

Biserica reformată a fost considerată o instituţie publică, şi nu una spirituală, astfel 
numeroasele măsuri discriminatorii şi tendenţioase îndreptate împotriva comunităţii maghiare 
au lovit-o în aceeaşi măsură. Autorităţile au considerat biserica o reprezentantă a comunităţii 
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maghiare, astfel au încercat să realizeze limitarea posibilităţilor de existenţă a acesteia prin 
împiedicarea cursului vieţii bisericeşti. 

9. Istoria Eparhiei Reformate din Transilvania de Sud este istoria prejudiciilor suferite. 
Deşi scopul şi misiunea noului creat Comitet Dirigent a fost din primul minut găsirea unui 
modus vivendi pentru biserică, luând în seamă larga scală a prejudiciilor suferite, sau numărul 
lor extrem de mare, putem afirma, că în cei cinci ani ai separării viaţa bisericii nu a fost cea a 
posibilităţilor, ci cea a suferinţei. Episcopul vicar Ferenc Nagy a caracterizat viaţa bisericii 
sale cu afirmaţia: „trăieşte aici cu suferinţa spirituală, că sentinţa sa capitală a fost declarată, 
dar nu a fost executată”. 

Luând în seamă numeroasele ilegalităţi, sau nedreptăţi comise sub pretextul legalităţii, 
atrocităţile, sau actele xenofobe comise din aversiunea desfrânată, pe lângă orice altă 
explicaţie este evident faptul, că opinia publică şi guvernul român contemporan considera, că 
nici un preţ nu este destul de mare pentru realizarea României omogene, liberă de maghiari 
sau alte minorităţi. 

Pe lângă principiul reciprocităţii, a dorinţei de răzbunare şi a criteriilor pragmatice atât în 
perioada guvernului Antonescu, cât şi după 23 august 1944, comunitatea maghiară a fost 
lipsită de drepturile umane elementare pe baza unei strategii bine gândite, obligându-i să-şi 
părăsească voluntar poziţiile, şi să-şi găsească refugiu în ţara-mamă. Această strategie a fost 
aparent una de succes, dar succesul total nu a fost atins, pentru că majoritatea populaţiei 
maghiare şi-a păstrat ferm poziţiile. Totuşi, această politică a cauzat minorităţii maghiare, şi 
implicit bisericii reformate suferinţe fără precedent. Actele violente, numeroasele abuzuri din 
partea autorităţilor (percheziţii, confiscări, procese de curte marţială bazate pe acuzaţii false), 
excesul de zel, supra-impozitarea, rechiziţiile şi subscrierile forţate la împrumuturi de război, 
lipsirea preoţilor de indemnizaţiile care le ofereau existenţa zilnică, precum şi internările de 
luni de zile, şi lipsa asistenţei juridice contra prejudiciilor cauzate a traumatizat sever 
conducătorii bisericeşti, preoţii, profesorii, învăţătorii şi enoriaşii: cauzându-le unora boli 
mintale, iar altora chiar decesul. Limitarea folosirii limbii materne, a libertăţii de mişcare şi 
întrunire, cenzura, atrofierea forţată a publicării de cărţi şi ziare, asprimea autorităţilor, care a 
paralizat în numeroase feluri viaţa şcolilor, impozitarea excesivă, împrumuturile de război şi 
privarea bisericii de finanţarea legală a paralizat comunităţi întregi, reducând viaţa  
bisericească la o vegetare, care viza numai supravieţuirea. 

10. Atacurile repetate asupra avuţiei, imobilelor şi comunităţilor bisericeşti au condus la 
asimilarea forţată a populaţiei maghiare din Transilvania de Sud, şi la accentuarea caracterului 
de diasporă a bisericii. Procentajul populaţiei maghiare din zonă, potenţialul său demografic şi 
spiritual au scăzut substanţial, iar efectele acestui proces pot fi simţite chiar şi în zilele 
noastre. 

11. Trebuie să accentuăm eroismul acelor oameni, care s-au sacrificat pentru 
supravieţuirea comunităţilor bisericeşti. Considerăm, că prin prezentarea vieţii bisericeşti şi a 
prejudiciilor suferite, a devenit evidentă importanţa statorniciei preoţilor, învăţătorilor şi 
enoriaşilor reformaţi, şi se poate demonstra, că au existat în acele vremuri oameni, care în 
cunoştinţa misiunii şi vocaţiei lor au ales păstrarea poziţiilor prin omiterea propriei existenţe, 
avansări materiale şi de carieră, sau prin primejduirea propriei siguranţe şi a familiilor lor. Au 
fost numai câţiva între ei, care au ales emigraţia, dar numai atunci, când hărţuirea lor a atins 
nivele insuportabile. 

În final trebuie să fim de acord cu cercetătorul Béni L. Balogh, care tranşând concluziile 
vieţii minoritare maghiare din România în perioada 1940–44 a afirmat, că singurul lucru 
pozitiv al acestei perioade a fost faptul, că maghiarii din România au supravieţuit această 
perioadă, chiar şi cu preţul unor sacrificii enorme. Considerăm, că această afirmaţie este 
valabilă şi în cazul bisericii reformate. 




