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INAINTE DE 1918 ÎN TRANSILVANIA ROMÂNII NU AVEAU DREPTURI
CIVICE, NEFIIND RECUNOSCUTI
EGALI CU CELELALTE TREI NAŢIUNI.

ÎN UNGARIA

a fost foarte

”INCOMOD” SA

FII ROMÂN !!!
Motto: „Nici o trecere de vreme nu preface violența în drept” (Ternzio Mammiani).
„ Nu există tiranie mai crâncenă ca aceea ce se exercită la umbra legilor și
sub aparențele Justiției” (Montesquieu).

ANALIZA

„LOGICII” PRETENȚIILOR REVIZIONISTE MAGHIARE
(imediat după Tratatul de la Trianon))

Astăzi
judecată: a.)
prezervarea
recensământ
secuiești !!!)

politicienii maghiari își bazează pretențiile pe o eroare de
Nu poți cere AUTONOMIA regiunii „SECUIEȘTI” pentru
ETNIEI MAGHIARE!!!; să nu uităm că la ultimul
din România numai 280 de subiecți au declarat că aparțin etniei

b.) De asemenea, nici AUTONOMIE, în România pentru
etnici români.(?) (vezi în continuare documentele).
- Ce sens are ca referindu-se la SECUIME politicienii maghiari să vorbească despre
ETNIE MAGHIARĂ ?, pentru că Secuii n-au fost și nu sunt

ETNICI maghiari, ci numai „MAGHIARIZAȚI” !!! (vezi PROBLEMA
SECUIASCĂ de Badea-Lătuceanu, pp. 12-22)

Toate „documentele” maghiare (recensăminte, studii și hărți
etnografice) „confundă” intenționat LIMBA VORBITĂ cu LIMBA
MATERNĂ iar aceasta cu ETNIA!
Dacă la recensământ răspundeai ungurește întrebărilor anchetatorului
(care vorbea ungurește), acesta trecea în documente că limba ta maternă este
maghiara și prin urmare etnia ta este maghiară (i. e. secuiască)!!!

Explicatia anomaliei: Limba

oficială

(a

administrației)

în

Transilvania, până în 1918 și între 1940-1944 a fost maghiara – limba
administrației impusă și „acceptată” de nevoie de populația de altă etnie,
adică de ROMÂNII DIN ÎNTREAGA TRANSILVANIE și Ungarie.
Astfel: acolo
unde
subiecții
puteau
vorbi
limba
ADMINISTRAȚIEI – maghiara – ea a fost TRANSFORMATĂ în
mod nejustificat și FALS (la recensăminte și în hărți

etnografice) în limba MATERNĂ , spre ex:
Recensământul maghiar din 1910 (în care apare explozia „etniei” maghiare)
constată în județele Ciuc, Trei Scaune, Odorhei și Mureș numai 114.270 Români, însă

138.763 ortodocși!!! Fiindcă 24.493 știau și ungurește, aceștia au fost
trecuți la maghiari ortodocși (în această regiune ortodocși au fost și sunt
numai Românii). (cf. „Ungaria și Istoria Maghiarilor”, Studiu realizat de Centrul
EUROPEAN de cercetări și studii istorice, Venezia, p. 311, precum și studiul „Românii și Secuii”
al celui mai important istoric și filolog contemporan,

I. I. Russu, recunoscut ca „excelent

specialist în filologie, onomastică, toponimie și etimologie”, de către savantul de etnie maghiară, de
la Univ. din Cluj

Laszlo Gyémánt.

- Într-o statistică maghiară din 1890 în jud.Ciuc existau 14.470 Români însă

18.597 ortodocși!!! (ibid.)
- Un alt studiu din 1902, tot în jud.Ciuc, constată existența doar a 16.936 Români
însă 21.000 ortodocși !!! (ibid)
- Statistica maghiară din 1890 costată în jud. Mureș 62.179 Români însă 67.022
ortodocși!!! (Ibid.)
Astfel în cele 4 județe recensămâtul maghiar din 1910 (după rezultatul maghiarizării)
constată existența doar 19% Români pe când populația de RELIGIE
ORTODOXĂ era de 23%!!! (cf. I. I. Russu pp. 59-60). Deci „Secuii” au
adoptat religia ortodoxă interzisă de Stat.
(Nimeni n-ar fi trecut de la o religie recunoscută la una nerecunoscută și PRIGONITĂ de
Stat!!!)
Arhiepiscopul Daianu constată că la 1903 în Praid existau Români
Greco-catolici care nu mai știau românește, deși aveau nume românești!!!
Cercetătorul maghiar Benkö afirmă că în Șard, Oaia (Vaja) – (vezi îmaginea cu poarta

greco-catolică din 1694, ca și in Căpâlnița și Vlăhița,
românii nu mai știau românește!
Cercetătorul maghiar B. Orban afirmă că în Sântandrei (Niraj) existau secui
ortodocși !!! (Iată după I.I. Russu, op. Cit. p. 160 descreșterea numărului familiilor de
„maramureșană”), cu biserică

Români în câteva localități din secuime „Secuime” într-o jumătate de secol)

„După amintirile grupurilor de țărani bătrâni, după documente, matricole,
material arheologic (biserici sau ruine, clopotnițe, cimitire, cărți bisericești),
mulțiumea antroponimelor caracteristice pentru români (atestă că) populația

românească depășea 40%, ceea ce înseamnă că printre Secui jumătate
erau Români secuizați”(...) „Între 1920-1940 Românii reprezentau doar
12,15%” (I.I. Russu, idem, p. 60).
Scopul pentru care administrația maghiară a „confundat” limba vorbită, maghiara,
cu ETNIA: la recensământ trebuia să apară cât mai mulți maghiari,
fiindcă imediat după compromisul austro-ungar, în Ungaria mare, declarat (prin faimoasa lege
XLIII din 1868) „stat național unitar maghiar”, Ungurii reprezentau
doar

48,1% !!!
Conform recensământului maghiar din 1910, ce arată efectele a trei decenii
de maghiarizare forțată, populația maghiară de la 6.445.487 EXPLODEAZĂ la

10.050.575, adică mai mult de 55%; în treizeci de ani (ex, numărul
Mghiarilor crește în Bistrița cu 360%, iar în Năsăud cu 620% !!!);
deși

în

Anuarul

Statistic

al

Societății

Națiunilor

(1933/1934)

România pe
locul 1 cu 36 la mie, iar Ungaria pe locul 11 cu 23 la
mie).
creșterea populației în anul 1932 este următoarea:

In Lexiconul lui Lenk von Treuenfeld, după șemantismul din 1830, în cele 4
județe Românii se aflau în proporție masivă în 130 de sate, amestecați cu
Secuii în 122 sate, iar în 250 de sate se vorbea românește, pentru ca între 19201940 româna să mai fie vorbită doar în 30 de sate (cf. I. I. Russu, idem).
*

ETNIA ROMÂNĂ ÎN TRANSILVANIA a fost CONFISCATĂ
(FAGOCITATĂ) sub diferite forme, acolo unde oficialitatea statului maghiar a putut
interveni nestingherită!!! (și unde n-a putut, având toate mijloacele la îndemână?)
MAGHIARIZARE PRIN:
LIMBĂ: Ca și înainte, prin administrația de stat limba fiind maghiară, și astăzi

politicienii maghiari doresc ca luptând (cel puțin) pentru „autonomie culturală” , să
impună limba maghiară, ca limbă oficială (de stat); astfel în aceste județe să poată
maghiariza și restul populației care mai poartă nume românești și vorbește românește.
NUME (Antroponime): Vezi (în PROBLEMA SECUIASCĂ de Badea-Lătuceanu,
pp. 40-44), cazul celor 25 „maghiari” după nume, care cer (dela Arhiepiscopia
Sibiului) cu disperare, pentru comuna Cernatul de Sus, în 26.05.1898 un
PREOT ORTODOX (?). În această comună deși existau (după statistica populației din
1910),
catolic

32 ortodocși și 12 greco-catolici, aceeași statistică nu găsește NICI UN ROMÂN.

RELIGIE : Devastarea și dărâmarea bisericilor românești, de rit ortodox și greco

În perioada Dictatului de la Viena (1940-1944) au fost dărâmate în această regiune 11
biserici ortodoxe și 15 greco-catolice (în cadrul politicii de purificare etnică) Căpeni,
Comolău, Doboșeni, Racoșu de Sus, Vârghiș, Boroșneu Mare, Borsec, Filia, Merești,
Crăciunel, Ocland, Mihăieni, Ditrău, Aldea etc., iar în jud. Covasna, Harghita și Mureș au fost
închise și sigilate 25 biserici românești).

Cele mai multe parohii ale Românilor, încă de acum două secole, nu aveau preoți
(peste 100 erau filii, adică fără preot paroh (vezi și Lexiconul lui Lenk von

Treuenfeld, apărut la Viena în 1839, pp. 44-48; deasemenea studiul lui Sabin

Opreanu,

„Secuizarea Romînilor prin religie”, Cluj, 1927),

Impunându-i limba maghiară, schimbându-i numele și religia, respectivul
român devenea dintr-odată MAGHIAR, ex. Cristea Ianoș,nnăscut în 1863 în com.
Moldovenești (Varfalva) de religie Greco-Catolică, prin autorizația ministerială nr. 17239/1890 devine Keresztes Ianos,
împreună cu fiica sa, Cristea Ana, născ. în 1888 care și ea își schimbă numele în
Keresztes Anna, și adoptă confesiunea reformată. (Ce altceva ar putea fi acești doi
„subiecți” în ochii lumii întregi decât MAGHIARI PUR SÂNGE, mai ales ANNA, fiica lui Ion
Cristea?) (Vezi și facsimilul maghiar al TABELEI OFICIALE MINISTERIALE de
schimbare a numelor, semestru I, 1890).
MODIFICAREA (FALSIFICAREA) ETNIEI ROMÂNE de administrația maghiară.
Într-o singură generație în Micfalău jud. Trei Scaune, astăzi jud. Covasna, au fost
maghiarizați, respectiv secuizați și trecuți la confesiunile romano-catolică sau reformată 42
familii de români (vezi PROBLEMA SECUIASCĂ de Badea- Lătuceanu pp. 34-37)
„Mecanismele” prin care în trecut ca și azi politica maghiară încearcă să crească
efectivul maghiarilor, prin confiscarea altor etnii, și transformarea lor în etnie maghiară,
deși au fost atât de evident puse în lumină de realitate, în același timp aruncă o ceață greu de
pătruns, încât nu este simplu ca după atâta vreme să se poată clarifica ușor etnia adevărată

(ceea ce, totuși, izbutește în mod documentat și deci științific savantul i.I. Russu).
Însuși cercetătorul maghiar GYÖRFFY Istvan afirmă, într-un studiu publicat în
1929 următoarele: „ Prin trăsăturile feței lor Secuii sunt absolut diferiți de
Maghiarii din Transilvania și din stepa ungară. Locuințele lor, modul lor de a
face agricultură, îmbrăcămintea și obiceiurile se deosebesc net de ale Maghiuarilor ce
trăiesc în masă compactă în altă parte” (cf „Ungaria...” Studiu realizat de Centrul
EUROPEAN... , pp. 306-307) (vezi și PROBLEMA SECUIASCĂ de Badea-Lătuceanu, pp. 1522)
Dr. Râmneantu în studiile sale de antropologie ajunge la concluzia: „Secuii din

județele Ciuc, Odorhei și Trei Scaune au în general aceeași origine
etnoantropologică ca și Românii. Nu există asemănare între
proporțiile grupelor sangvine ale Secuilor cu acelea ale Ungurilor...”
(Rev. Transylv. II, pp. 45-59)
Este interesant să cunoaștem părerea unor personalități, cercetători și „turiști” maghiari
în aceste județe „secuiești”, începând de la sfârșitul sec. XVIII (cf. I. I. Russu, idem. pp.
102-107).
 Contele maghiar Teleky Domocos afirmă că în regiunea Trei Scaune din jud.
Covasna „ o mare parte a țăranilor sunt Români, aparținând vechii

credințe (orientale). Aici Românii își uită limba, pe care se pare
că o mai cunosc numai preoții; peste tot ei își păstrează
credința lor.”

 Un alt vizitator, la 1821, al Transilvaniei, maghiarul Dósa Elek afirmă: „Localitatea
Bicsad, jud. Covasna, care aparține în întregime nobilului Mikó Mokló, este
locuită de Români și Unguri, însă Românii vorbesc mai ales
ungurește”.
 În Mikfalău, cf. „Descrierii istorice, arheoligice, naturale, ș tiinț ifice ș i
folclorice a Székelyföld” la 1868-1869, existau 800 de ortodocși, 406 catolici
și 70 reformați, deci majoritatea absolută o reprezentau Românii. (cf.
I.I. Russu, idem, p. 168).
DEZNAȚ IONALIZARE A ROMÂNILOR ÎN „SECUIME”

Șemantismele (recensămintele) de la Blaj arată deznaționalizarea populației de etnie
română în „Secuime” în 50 de ani, pe parcurs de două generații. (cf. I.I. Russu, op. cit.
p.161)
Faptul că Românii ortodocși și gr.-cat. vorbeau și ungurește, pentru ca mai apoi să
cunoască doar limba maghiară este atestat, către 1840, de fraco-italianul Aug. Gerando,
care afirmă: „.. printre Secui, Românii își pierd limba și naționalitatea,

elementul maghiar absoarbe elementul valah... Un mare număr de
Secui sunt de religie grecească. Sunt, în mod evident, pur și simplu
Valahi deznaționalizați” ( cf. I.I. Russu idem p.168).

 Guvernatorul austriac al Transilvaniei (1849-1850), L Wohlgemuth afirmă: „nobilii
maghiari sunt opresorii cei mai cruzi ai iobagilor români. Atitudinea lor
entuziastă în legătură cu ideile de libertate, egalitate și fraternitate dispar când e
vorba de iobagii lor.” (ibid p. 168-169) De aceea, în raportul călătoriei sale în
Transilvania, el își exprimă intenția de a introduce aici numai funcționari
români pentru a împiedica acțiunea de maghiarizare a Românilor (ibid. p. 104).
- Scriitorul SLAVICI Ioan a fost condamnat la 1 an închisoare și amendă
usturătoare pentru că a afirmat într-un articol „Țara asta (Ungaria) nu e nici a

Ungurilor, nici a Românilor ci patreia comună a noastră”.
 Gh. Bariț iu scrie, în 1874, în Rev. Transilvania, despre „Secuii din
Transilvania” că: un sfert din locuitori sunt Români (51.000 greco-

catolici și 43.000 ortodocși), deși în trecut numărul lor era mult
mai mare).

 Caroly Keletty (Karl Klette), într-o conferință la Acad. Maghiară declară, cu

câteva zile înainte de rezultatul recensământului: „ Nu ca urmare a

recensământului ci pe baza unui raționament, cred că azi (1890) în
țară (Ungaria) ar fi 8.200.200 cetățeni ce vorbesc ungurește”
(cf. Ungarische Revue, B-pest. Fasc. IV din 1891 p. 291)
 Pe drept englezul Bonner (Siebenbürgen, Land & Leute, Leipzig,1868, p. 593)
spune: „ În tot ce afirmă maghiarul, el nu poate fi privit decât

cu neîncredere. Totdeauna ascunde împrejurările care vorbesc
împotriva lui” (și sunt prea multe)
Recesăminte maghiare în UNGARIA
MAGHIARI
TOTALUL POPULAȚIEI

Anul

1787-------------------3.122.000
8.003.000
1859-------------------4.818.000
11.554.000
1869-------------------6.156.000
13.000.000 (sub 50%)
1910-------------------10.000.577
20.886.487 (54,5%, cf. Seton-Watson)
În proaspăt înființatul stat naț ional maghiar (1867), Ungurii fiind minoritari (sub
50%), chiar după datele statisticii maghiare, anomalia trebuia corectata, prin ori
ce mijloace, corectare ce și azi este în curs și își arată efectele !!! (vezi PROBLEMA
SECUIASCĂ de Badea-Lătuceanu, pp.23-27).
În 1868 este votată Legea 44 a EGALITĂȚII între NAȚIUNI care spune: „În Ungaria
există „O SINGURĂ NAȚIUNE, INDIVIZIBILĂ, NAȚIUNEA
MAGHIARĂ”. Deci: nu națiunea maghiară dă naștere statului național

maghiar, ci, statul maghiar NAȘTE națiunea maghiară !!!
*
Strategia politicii maghiare: De câteva secole Românii sunt confruntați cu tehnica
„AJUSTĂRII” ADEVĂRULUI în privința ETNIEI. Cu scopul măririi teritoriului
statului maghiar,(rămășiță atavică încă din timpul năvălirii în Europa) tactica după
1867, dar mai ales astăzi) este creșterea efectivului ETNIEI maghiare !!!
„Sau asimilăm minoritățile, sau vom dispărea; terțium non datur”
(afirmă Geza Kòstelsky).

„Problema naționalităților nu poate avea decât o singură soluție:
maghiarizarea totală a naționalităților” (ziarul Pesti Naplo ,nr.209 din
1888).
«Noi nu trebuie să avem nici o considerație pentru acești oameni ce

trăiesc

în

Ungaria

și

NU

VOR

SĂ

FIE

UNGURI»

(ziarul

Magyarorszag, din 1. aug.1916).
-Răspunsul Dietei Transilvane la cererea Greco-Catolicilor de a avea drepturi egale, cu
celelalte confesiuni, într-o țară pluriconfesională) «Episcopul [Micu-Klein] ne cere

lucruri pe care nimeni n-a îndrăznit să ceară strămoșilor noștii și nu va
putea să le ceară urmașilor noștrii. Nu cedăm nimic din drepturile noastre
plebei valahe care nu merită nimic.» (Pă că ț ianu, Cartea de Aur, Sibiu, 1904 p.
62).

Marele istoric maghiar Hunfalvy afirmă: «Nicolae Olahul dovedește prin
numele său originea română, însă în calitate de prelat CATOLIC el era
MAGHIAR, ca și strămoșii săi HUNIAZI»
Legea ministrului culturii, Appony, din 1907, valabilă până în 1914: „Nici

naționalități, nici drepturi pentru ele nu pot exista în interiorul statului
maghiar. Ori ce cetățean este UNGUR (...) iar limba maghiară unică și
obligatorie în toate țările Ungariei”.

Prin legea „Csaky” limba maghiară era obligatorie în grădinițe, iar
ministrul Wesseleny impunea și orfelinatelor obligativitatea limbii maghiare
începând de la TREI ANI.
La conferința de Pace de la Paris «delegația maghiară, interpelată,

n-a putut să menționeze nici o școală de limbă română
subvenționată de Stat» (B. NEUMANN, Danger of Spots of Europa, Londra 1938,
pp. 287-288)
„Înainte de 1848 în Transilvania erau peste 1 milion de Români, afirmă
L Kövari, în studiul său: Erdelyorszàg törtenete, p. 176, adăugând, poți călători zile

întregi prin Transivania fără a auzi un singur cuvânt unguresc”.
Seton-Watson afirmă «Pe parcurs de ¾ de secol, până la primul
războiul mondial, efectivul „etniei” maghiare EXPLODEAZĂ, săltând cu
65%, pe când al Românilor crește abia cu 5%, deși indicele de creștere
al maghiarilor era de două ori mai mic de cât al Românilor ». «Între
1867-1918 nota dominantă a fost politica de maghiarizare, fapt care
poate fi considerat una din cauzele principale ale primului război mondial»
Lipsa de obiectivitate (minciuna) nu apare nidciodata în avantajul
Românilor, ci numai al Maghiarilor!!!
POLITICA de STAT MAGHIARĂ: Nu va mai fi acceptat nici un angajat la

stat cu nume nemaghiar, iar ministerele vor face presiuni asupra
funcționarilor:
 prin Buletinul oficial din febr. 1896
Ministerul Transportului;
 prin
-«iulie - « Ministerul Agriculturii;
 prin
-« august -« Ministerul Educației

Iată de ce germanul Biedermann (prof. la Univ. Graz, într-un studiu asupra
Rutenilor, Insbruck, 1887) nu greșea atunci când afirma: „ Nu le strică Maghiarilor

dacă li se aduce aminte mereu răspunderea grea ce și-au luat-o

prin ABUZUL DE PUTERE exercitat de secole” .

*
REZULTATUL POLITICII MATGHIARE. Deși deficiența genetică a etniei
maghiare a fost și a rămas un fapt notoriu și constant de-alungul istoriei, remarcat și
subliniat și de:


Î mparatul IOSIF II: „

Nu există de cât o mică parte a populației

care vorbește ungurește. Cele mai răspândite limbi sunt ROMÂNA, germana
și sârba” (Joszef Ajtai, A Magyarsag fejlödesk az ulolso kétszag év allat, Budapest,
1905, p. 23)


J. G. von HERDER: „...nimic

nu va rămâne, probabil nici urma limbii

maghiare”


Adam KOLLAR (scriitor) remarca în 1763 că: limba

maghiară nu este
vorbită decât într-o mică parte a Ungariei,temându-se ca ea să nu dispară
ca, în trecut, aceea a Cumanilor („Minima Hungariae portio est, quae

Hungaros sive populum hungarico solum idiomate [...] eum prorsus modum
quo Cumanorum evanuit”) (cf. Pàl Hunfalvy, Magyarorszag Ethnographiaia,
Budapest, 1876, p. 415).



ADY ENDRE (marele poet maghiar se plânge: „Când

îmi
trag cizma, pe acest picior maghiar, cu mâinile ăstea maghiare, ar fi
straniu – dar nu din vina mea – nici în somn nu mă părăsește ideea că sunt
ultimul ungur” (prof. Seton-Watson, Treaty Revision and the Hungarian Frontiers,
Londra, 1934) etc. etc.

Și totuși Maghiarii într-un secol (1809-1910), de la TREI milioane
ajung, în recensaminte, la peste ZECE MILIOANE.!!!
*
Dacă politicienii maghiari doresc în „Secuime” prezervarea
ETNIEI ADEVĂRATE, atunci, pentru stabilirea acesteia, să recurgă
la mijloace științifice recente, ca spre ex. ADN, pentru că schimbând
limba, noile confesiuni, precum și numele de familie s-a VICIAT

FUNDAMENTAL ideea de ETNIE în utimii 150 de ani, prin
POLITICA DE MAGHIARIZARE și confiscare (i.e. fagocitare) a altor

etnii.
Iar în privința patrimoniului cultural al SECUILOR, caracterul
românesc al ei este mai mult de cât evident !!! (vezi și PROBLEMA
SECUIASCĂ de Badea-Lătuceanu).
(NICOLAE IORGA afirmă în „Istoria Românilor în Ardeal și Ungaria”, 1915: « NOI
TREBUIE SĂ URMĂRIM FORMA STRĂINĂ SUB CARE SE ASCUNDE REALITATEA
NOASTRĂ NAȚIONALĂ».
*
După cercetările americane făcute în 1983 urma ca în anul 2000 să aibă loc o explozie
demografică până la 7,4 miliarde. Insă în fruntea etniilor care regresează
numeric este trecută națiunea maghiară (cf. ARG, reportajul din 31 august 1983). Întradevăr, statisticele următoare cofirmă acest fapt:
Ungaria
19381
19672
Seghedin
140.182
121.000
Kecskemet
82.997
69.000
De asemenea în Transilvania de Vest, în districtul VAȘCĂU, în cele 57 de localități erau
83% Români și 17% Maghiari, pentru ca Maghiarii să scadă în 1707 a 4%, l iar în 1778 doar
3%. În districtul BEIUȘ, în cele 89 localități, Românii reprezentau 84%, iar Maghiarii 16%.
aceștia vor scădea în 1704 la 14% iar în 1778 la 10%. În districtul Beliu Românii reprezentau
84% în 2720 față de 16% Maghiari, pentru ca în 1778 Maghiarii să scadă la 2,5%.

1
2.)

cf. „Schlag nach über Ungarn und Rumänien”, Leipzig, 1940

2

cf. „Atlas de poche”, Paris, 1967

1.)

Données extraites de l'„Annuaire statistique de la Société des Nations” 1933/1934

*

Insă, în mod inexplicabil, începând cu 1867, în Transilvania a avut loc fenomenul
învers, NUMĂRUL MAGHIARILOR EXPODEAZĂ, ( pe cale artificială).
Localitatea
Oradea
Salonta
Arad

Nr. loc. În 1780 Creștere normală
2850
2,5
3825
2,5
7985
2,5

Trebuia să aibă în 1930 Creștere reală
7125
27,7
9565
4,0
19.970
9,7

Are în 1930
82.687
15.297
77.181

Este clar că sporul considerabil al populației (maghiare) în cele trei orașe
(care-i îndeamnă pe politicienii UDMR să viseze la o administrație

„proprie” pentru județele de nord-vest) a fost rezultatul colonizării și
al maghiarizării, în timp ce în satele românești creșterea este de 2,5
(cf. N. M. Popp, Crișana și Maramureșul în Conscripția Iosefină, București, 1947).

Cel mai fidel recensământ din sec. XVIII și XIX a fost Conscripția Iosefină (1780) după care
trebue să ne orientăm pentru trecut.
La granița de vest a României, și acolo unde politicienii maghiari doresc o organizare
administrativă, pentru „OCROTIREA” ETNIEI MAGHIARE (vezi tabelele următoare), raportul
dintre etnii era următorul, conform conscripției iosefine din 1780 și recensămintelor din 1900
și 1930 (N.M. Popp, idem. pp. 27-72):
Comitatul ARAD (după limba vorbită)
la 1780
84% Români
8% Unguri
la 1930
61% Români
28% Unguri (recensamânt românesc)
Comitatul BIHOR (după limba vorbită)
la 1780
54% Români
45% Unguri
la 1900*
42% Români
56% Unguri (recensamânt maghiar)


Frontiera în 1918 tăind județele (între România și Ungaria) s-a folosit recensămtu.
Maghiar din 1900.

la 1780*
la 1900

Comitatul SATU MARE (după limba vorbită)
38% Români
55% Unguri
32% Români
64% Unguri (recensamânt maghiar)


Din 255 localități din comitatul Satu Mare în 95 se vorbea
românește, deci erau românești la 1780; în 20 de localități de „limbă
maghiară” exista, pe lângă reformați, populație de religie Ortodoxă; o
dovadă în plus de maghiarizare exemplară a Românilor!

Alte exemple ale POLITICII MAGHIARE DE STAT FAȚ Ă DE ROMÂNI, ÎNAINTE DE 1918.,
pentru a înț elege scopul autonomiei culturale, „negociată” de puliticienii maghiari.
În 1790 Szigmond Kémény și Istvan Kabos, notari din comitatul Tg. Mureș
adresează guvernulu magiar o scrisoare în care cer ca „să fie interzis națiunii române
( recunoscută în 1701 prin Diploma II-a Leopoldină) organizarea intrunirii
generale, fiindcă va reprezenta o violare a legilor și ofensa adusă națiunii
maghiare” . La care autoritatea oficială din Cluj răspunde printr-o circulară
răspândită în toate comitatele Transilvaniei: „Noi avem legi clare ce precizează că în
țara noastră, înafara celor trei națiuni oficial recunoscute, nu mai există o altă
națiune și nici o alta nu poate convoca o adunare generală (...). Noi nu știm pentru
care rațiune, contra legilor statului, s-a permis o adunare neobișnuită unui popor
străin” (Arhivele de Stat, Tg. Mureș. FMD/Ofic Ho., 412, 1790)

În 1843 apare cartea lui M. B. Wesselényi „Szozat” în care-și expune

metoda: «Copilul slovac, sârb, VALAH și german învață ușor maghiara. Copii

învață fără dificultate ori ce limbă. În câțiva ani ei vor vorbi bine
maghiara. După 20 de ani întreaga populație va fi maghiarizată, adică va
cunoaște și va vorbi maghiara. Prin școli și educație este posibil, este
obligatoriu să maghiarizăm populația româneasă. Vom acorda drepturi
numai Românilor care acceptă să devină unguri» ( apud Simion Barnutiu,
Discursul din 14 mai 1848)
Ministrul Culturii BERZEVICZY : „Trebuie eliminați învățătorii și
profesorii care nu promovează cunoașterea limbii maghiare, fiind considerați
periculoși pentru existența statului național UNITAR maghiar” (Învățătorii care
neglijeau limba maghiară își pierdeau serviciul și pensia.)
În parlamentul din iunie 1906 baronul Bànffy, considerând o insultă
prezența celr 16 deputați români, declară: „Interesele Ungariei pretind formarea
unui stat maghiar, mergând, dacă va fi nevoie, pe linia șovinismului extrem”
(Peter Sugar, An underrated event: The Hungarian Constitutional Crisis 1905-1906
in East European Quartely, vol XV, nr 3,, Sept. 1981, p. 299).
Legea (Appony) XXVII declară: « Școlile și învățătorii, indiferent de

caracterul școlii (inclusiv cele confesionale subvenționate de Biserică și
de comunități), se obligă să dezvolte și să întărească în sufletul elevilor
spiritul de atașare la patria maghiară și conștiința apartenenței la
națiunea maghiară» (Astfel din 6000 școli confesionale, în 1914 rămân doar 3321)
*

Cu patru secole în urmă, printre «nomina nobilium primipilorum [nobili cavaleri]
ac liberetinorum sedis Siculicalis, Sepsi, Chezdi, Orbany», în conscripția

Gen. Basta (1602), întâlnim nume românești ca: Bariț, Balica, Falca, Dancu,
Baciu, Bunea, Bogdan, Dobre, Roman, Pașcu, Zima, Olah, Musca,
Bărbat, Drăghici. În Odorhei, în conscripția din 1604 primpilii: Boda (în Filia),
Toma Bărbat ( înTârlișoara), Anton Boer(Tărcești), iar «cavaleri libertini» (Lovasok):
Olah, Matei, Boer, Bujor; (în zona Tg. Mureș): Negru, Trufan, Ola, Boer; pe
valea Nirajului (în 1603): Boer, Mircea, Olah (cf. I.I. Russu op. cit. pp. 285, 258).
În 1614, în «Registratio civitatum oppidorum, villarum ed posesionis
sedium Siculicalium Maros, Udvarhely, Sepsi, Kezdi, Orbany, Csik,
Gjergjo Kaszon»: în 270 localități sunt menționați 660 nume românești, dintre care numai
„Olah” 439, restul: Albu (primpilius, în Zagon), Ban, Barbu, Banciulea, Boca, Prodan,

Radul (primpilius, în Ciuman-Ciomafalva), Roman, Șorban, Stancu, Stoian,
Trifu, Vancea (ibidem, p. 286).

*

Este enorm de greu pentru mentalitatea maghiară, a cărei înclinare atavică
este „extinderea teritorială” (ca acum 8-9 secole),să nu fie tentată, și să se
abțină de la această țintă strategică.
Tactica, însă, îmbracă întâi forma autonomiei culturale, apoi aministrative
etc. etc., cu scopul obținerii unui „coridor” cu Ungaria, sub pretextul ocrotirii
unei inexistente însă dorite majotități maghiare (vezi Harta „Szekelyföld”, în PROBLEMA
SECUIASCĂ de Badea-Lătuceanu).

Tactica actuală a politicii maghiare nu servește decât la justificarea

fagocitării în continuare a etnicilor români, creînd in „Secuime” prin
autonomie instituții care să favorizeze acest rapt etnic. Astfel politicienii
magiari obțin privilegii, adică drepturi nejustificate, pentru a putea apoi
pretinde crearea unui coridor între „Secuime” și Ungaria.

Tot așa cum, după primul mondial războiul, Ungaria s-a „curățit” de
alogeni, cu scopul purificării etniei maghiare, politica maghiară a
procedat și înante de 1918 în întreaga Transilvanie, după cum dovedesc recensămintele
maghiare și întreg materialul prezentat.

SCOPUL STRATEGIEI MAGHIARE ACTUALE: REEDITAREA DICTATULUI DE LA VIENA

PRETENȚIILE ACTUALE ALE POLITICIENILOR MAGHIARI sunt înrudite cu ideile
fostului ministru de externe maghiar, baronul KEMENY care declara:
„FRONTIERELR UNGARIEI VOR FI DIN ARABIA PÂNĂ LA MAREA

CASPICĂ. RASĂ DE ELITĂ, UNGURII AU PRIN VOCAȚIE
DREPTUL DE A DOMINA ALTE POPOARE.” (vezi și articolul lui Màrcus

Laszlo, Pesti Hirlap, 3 sept. 1935).
ÎN CONCLUZIE:
Dacă un turc vorbește englezește în Marea Britanie nu înseamnă că el și-a schimbat
etnia, iar limba engleză nu este limba sa maternă.
Dacă actuala soție a prințului de Monaco a devenit catolică, nu înseamnă că ea și-a
schimbat etnia.
La fel și Românii (etnie ce reprezintă ÎN REALITATE, după documentele parcurse, cel
puțin 50% din populația ce locuiește în sud-estul Transilvaniei, așa zisa Secuime) nu
înseamnă că, schimbându-li-se numele, confesiunea (religia) și fiind forțați să vorbeasă
maghiara, și-au schimbat etnia. pentru că ETNIA ESTE UN SPECIFIC CE SE
MOȘTENEȘTE EREDITAR, DECI NU POATE FI SCHIMBAT (nici chiar cu o etnie...
maghiară!).
Ergo: de fapt politicienii maghiari cer, în unele județe, din România autonomie
culturală pentru etnici români. Nu pare că ar avea prea multă rațiune !!!
*
Notă: Mai mult de cât o treime din regimentul secuiesc de cavalerie era constituit din
români (vezi „Supplex Libellum Valachorum”, 1791).

