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Ignoranţa şi incultura liderilor români, din toate 
timpurile  

 
Am adunat laolaltă, câteva crâmpeie, din cercetări ungare, germane şi 

române privind rasa, confesiunea şi cultura din spatele unui fenomen 
aparte, maghiarizarea de către o minoritate a unor majorităţii  superioare 
cultural. Destule, probabil, ca necunoscătorul  să-şi facă propria imagine 
despre fenomen. Un fenomen european favorizat şi de ignoranţa. Probabil 
nu mai ştie nimenea azi, printre români, că împăratul Otto-al III-lea (994-
1002)  şi papa Silvestru al II-lea (999-1003) s-au pus de acord să creeze o 
nouă formaţiune statală la est de Sfântul Imperiu Roman de Naţiune 
Germană şi vasală acestuia, catolică, evident, motiv pentru care au pus 
bazele episcopiei de Gran (Strigoniu), l-au căsătorit cu o prinţesă bavareză 
pe şeful de clan Vajk şi l-au botezat sub numele de Ştefan. E pomenit pe 
alocuri şi – rex Pannoniorum. Nici „ştiinţa” liderilor germani despre spaţiul 
Panonic, de la Bismark încoace, nu a adus vreo rază de lumină popoarelor 
din bazinul  Dunării – germanilor, românilor şi slovacilor, în schimb a dat 
aripi şovinismului şi politicii urii.  

Încă nu s-a studiat contribuţia culturii urii la declanşarea celei de a 
doua conflagraţii mondiale.  A ridicat puţin vălul un bun cunoscător al 
acestei culturi, dar istoriagrafia mondială n-a dat, încă, curs acestei 
sugestii. Johann Weidlein analizează consecinţele catastrofale asupra 
germanităţii  panonice şi şvabilor dunăreni a ignoranţei liderilor germani 
într-un articol numit Bismarcks Irrtum und seine katastrophen Folgen

63 pg10
. 

Aceiaşi ignoranţă a marcat politica germană până azi în bazinul Dunării! 
Rezoluţia 147 al celui de al 98-lea Congres al SUA (1982) este o 

dovadă de  ignoranţă, proba de cum s-au făcut de râs congresmenii 
americani duşi de nas de către serviciile de informaţii ungureşti.  Rezoluţia 
în cauză deplângea faptul că 2,5 milioane de unguri au fost lăsaţi fără 
drepturi. Dacă recensământul din 1930 efectuat după standarde americane 
au găsit 1,3 mil. de maghiarizaţi şi maghiari, în România, iar în 1982 erau 
aproape dublu, cu supradrepturi stabilite încă de Stalin, drepturi ce nu 
aveau nici o altă minoritate în Europa şi cu atât mai puţin, în Ungaria 
şovină şi comunistă, atunci putem vorbi nu doar de ignoranţă.  

Revenind acasă, inegalabilul istoric David Prodan (1901-1991), cel 
căruia adversarii (şovini) nu au putut să-i mute o virgulă din toată opera, 
despre Transilvania, zicea îndreptăţit de fapte, în particular: românii –un 
mare popor, conduşi de nişte ... 



 

Direcţiile de acţiune ale maghiarizării 
 

In 1790, scriitorul Samuel Decsi a fixat direcţia de acţiune a 
şovinismului ungar: prin biserică şi şcoală: „ar putea să fie maghiarizate pe 
neobservat  toate popoarele de o limbă stăină”, popoare care erau 
majoritare

25 pg94
.  Maghiarizarea s-a abătut cu aceeaşi furie asupra şvabilor 

şi slovacilor ca şi asupra românilor. După alungarea turcilor din paşalâcul 
de la Buda, habsburgii catolici, preiau iniţiativa şi prigonesc toate celelalte 
confesiuni, inclusiv pe cea lutherană

25 pg20
.  Dar mai cu seamă prigoneau pe 

ortodocşi şi când acţiunii divide et impera, am numit aici crearea 
confesiunii greco-catolice, românii i-au opus rezistenţă, Maria Tereza l-a 
trimis pe generalul Adolf Buccov  să rezolve  cu „spada şi tunul” problemele 
inventate de ei ale românilor. Şi într-adevăr acesta a bombardat, ars şi ras 
din temelii mănăstiri şi sate ortodoxe. „Generalul a procedat fără cruţare, 
ameninţând pe români cu exterminarea”- sintetizează Lucian Blaga.

7 pg59 
E 

la fel de adevărat că, apoi, călugării greco-catolicii şcoliţi la Viena şi la Roma 
au pus bazele renaşterii româneşti în secolul al XVIII-lea. În numele 
catolicismului, în Ungaria medievală, minoritarii şovini maghiarizau! 
Episcopii şi clerul catolic din Panonia şi Transilvania sprijineau 
„maghiarizarea” atât de furibund, încât chiar Vaticanul recunoştea că: 
„episcopi hungarici magis politici quam catholici”

25 pg66
! În Schimbarea la 

faţă a României Cioran scrie „Însăşi fervoarea lor catolică este turanism”
 13

  
           O mare luptă a dat monarhia habsburgică cu magnaţii unguri ca să 
destructureze relaţiile feudale din Transilvania, Panonia şi Slovacia. 
Concluziile împăratului Iosif al II lea (1780-1790) despre imbunătăţirea 
graniţei militare în Transilvania sunt clare: “Aici totul se sprijină încă pe 
vechile temelii: ură naţională şi religioasă, dezordine şi intrigi, magistraţi şi 
autorităţi, apoi latifundiari care devorează pe supus, toate acestea  nu vor 
lua sfârşit niciodată dacă …”

5 pg 247   
 N-au reuşit mare lucru austriecii, dar 

după 1866 situaţia majorităţilor româno-slovaco-germane s-a deteriorat 
iremediabil prin maghiarizarea forţată. Între formele de maghiarizare, cea 
prin şcoală era şi este foarte eficace. De exemplu pe întreg teritoriul locuit 
de slovaci, la 1890, nu se afla nici un gimnaziu cu limba de predare slovacă,

 

toate fiind maghiarizate. Menirea şcolilor din nord estul teritoriilor 
administrate de Budapesta – afirma Bela Grünewald – „este a înfunda în 
ele tineri slovaci pentru a ieşi la celălt capăt maghiari neaoşi”

65 pg137
.  Dacă 

în 1869 erau, în teritoriile administrate de unguri, 1232 de şcoli poporale 
germane, în 1883 mai erau abia 690

65 pg141
! În Budapesta, opidum german 

cu un secol în urmă, în 1890 nu mai exista nici o şcoală poporală cu limba 



 

de predare germană  pentru cei 120.000 de germani încă nemaghiarizaţi la 
acea dată.

65 pg141
 

Se foloseau denumiri jignitoare şi stigmatizări nu numai în şcoală, ci în 
viaţa socială, ca de exemplu: buta svab (şvab prost), bocskoros olah (român 
opincar), a tot nem ember (slovacul nu e om), neamţul - gunoiul ţării şi de 
câine fătat, şvăboaicele - proaste şi murdare sau graeca fides nulla fides 
şamd

25 pg5
. Rezultatul şovinismului minoritarilor  este perfect ilustrat în 

protocolul bisericii lutherane din Hodod (Satu Mare), din 1871, de 
următorul citat: Adolescentul Friedrich Hotz întreabă pe dascăl „Hat, a 
nemet is ember” (cum şi neamţul e om)?

25 pg156
 Şvabii din Ardud (Satu-

Mare) se plângeau chiar de la începutul colonizării lor (1728)  de ura 
ungurilor împotriva lor şi cereau fie un alt loc de colonizare fie mutarea 
ungurilor pe care nu-i mai suportau! Coloniştii şvabi din Ardud erau vexaţi: 
„căci este imposibil să locuieşti printre aceşti unguri”

25 pg36
. 

„Iată ce scriu străinii (Reichs Herold, Marburg, 1889, sub titlu 
Koloman Tisza und der magyarische Chauvinismus) despre barbariile 
maghiare: În primăvara anului 1886 iarăşi cu ocaziunea unei petreceri pe 
teritoriul  comunei Mogoş  gendarmii împuşcă 5 români iar alţi zece români 
mor în urma rănilor primite. ... În Feldru se întâmplă, că locuitorilor li-se 
impune drept preot un individ, pe care dânşii nu-l vroiau. Deşi agenţii 
administrativi n-aveau nici un drept să intervină într-o afacere strict 
bisericească se trimit gendarmi la faţa locului, care făcând întrebuinţare de 
arme, puşcă 30 de ţărani români. ... În ţinuturile româneşti şi ruteneşti sunt 
trimişi gendarmi, care nu vorbesc decât ungureşte, ei strigă de 3 ori să stee 
ţăranul ce aleargă, iar dacă nu stă, îl împuşcă numai decât.”

65 pg108
 

În 1806 o Hotărâre a judeţului Bichiş specifică: „Pentru ca limba 
ungurească să intre în uzul curent al comunităţii ... şi pentru ca, încetul cu 
încetul, să devină singura limbă vorbită, domnii pretori ai plaselor vor 
convinge şi vor obliga comunitatea să angajeze învăţători unguri pentru a-i  
învăţa limba ungurească”

57 pg17
 

În congregaţiunea de toamnă din 1885 a comitatului Sătmar, contele 
Ştefan Karolyi a propus o taxă de 1% după contribuţia directă asupra 
întregii populaţii, în favoarea unei reuniuni de maghiarizare. Cum o 
jumătate a populaţiei era românească şi cealaltă germană, românii şi şvabii 
erau siliţi să plătească  pentru a fi maghiarizaţi!

65 pg127
 

La 9 mai 1891 ziarul Pesti Hirlap jubila că slovacii dintr-un sat slovac 
au fost siliţi prin lovituri de măciucă să asculte predica în maghiară

65
!  

În Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt din 25.11.1892 se scrie: ”... 
chiar şi sasul cel mai flegmatic şi atât de calm, ... trebuie în cele din urmă să 



 

i-se aprindă faţa de mânie, când citeşte expectoraţiile din Pesti Naplo sau 
Magyar Hirlap e tutti quanti. După programul acestora, demnitatea 
statului ungar şi a rasei ungare doar atunci e salvată, când saşii sunt călcaţi 
în picioare, ghiontiţi şi biciuiţi.”

65 pg143
 

Prin legea din 1907 a ministrului cultelor şi instrucţiunii publice, 
Albert Apponyi, s-a trecut la maghiarizarea integrală a învăţământului 
public în teritoriile majorităţilor române, slovace şi germane administrate 
de Budapesta. Lupta disperată a popoarelor nemaghiare nu au avut nici un 
efect, dar renumitul scriitor norvegian Bjornstjerne Bjornson, scârbit de 
duplicitatea lui Apponyi, care se prezenta la congresele internaţionale 
drept apărător al armoniei între popoare, refuză să participe la Congresul 
păcii de la Muenchen  din septembrie 1907 şi publică o scurtă scrisoare 
prin care-şi motivează refuzul de a participa la Congres „se găseşte în 
imposibilitatea de a sta alături de falsul provăduitor al păcii”

29 pg265
  care 

acasă conduce un război împotriva copiilor! Ţanţosul ministru îi răspunde 
cu aroganţă lichelei că şi la viitoarele congrese de pace v-a sta „cu capul 
sus.”

29 pg265 
 Replica caustică a lui B. Bjornson a fost: „Cine se îndoieşte de 

aceasta? ... În braţele acestei legi, germani, români, croaţi, ruteni şi slovaci 
pot fi robiţi pe rând spiritului maghiar ... Dacă apoi copiii rămaşi acasă nu 
pot învăţa ungureşte ... aşa că Ungaria are cei mai mulţi analfabeţi în 
Europa – ce importă? Vedeţi, contele Apponyi stă cu capul ridicat! Bisericile 
goale, - goale pentru că  predica  se ţine ungureşte – contele Apponyi le 
umple, el singur, totdeauna cu capul ridicat. Dacă muzeele poporale ale 
slovacilor sunt închise ...pe o colină în apropriere se vede noul spirit 
protector al maghiarilor: contele Apponyi – cu capul ridicat”

29pg266
 

Între timp am ajuns în secolul XXI - s-a descifrat genomul uman,  iar 
profesorul american Larry L. Watts a descifrat tainele mistificării sovieto-
hungariste şi sovieto-satelitare, din perioada războiului rece, precum şi 
mecanismele mentale ale comunităţii de informaţii din SUA, prin care 
membrii acesteia nu percepeau realiatea din estul Europei. E adevărat, 
ultimul aspect la care m-am referit, cercetările lui Larry Watts, nu a avut 
urmări:  neocominterniştii români nu au dat nici un un pas înapoi.  S-a mai 
publicat, în română, de către doctorul în filologie ungurească Johann 
Weidlein o anatomie a culturii urii – Das Bild des Deutschen in der 
Ungarischen Literatur

62
, care dă răspunsuri pertinente la tema noastră.  

Avem toate cărţile pe masă! Şi atunci să fie numai ignoranţa, incultura  şi 
corupţia liderilor de vină pentru ce ni se întâmplă?  Să fie şi laşitatea, să 
mai fie inerţia şi sărăcia maselor, să fie toate la un loc?



 

Rasă în Transilvania, Câmpia Tisei şi Panonia 
 

 
Dansul căluşarilor - dans ancestral 

 

Există pe lângă dovezile mereu citate lingvistice, epigrafice, 
arheologice şi documentare, de regulă creştine şi dovezi precreştine. Între 
acestea şi cântecele pastorale şi colindele arhaice ce se cântau la solstiţiu 
de iarnă, de Crăciun. Folclorul nostru cuprinde cântece ritualice, iniţiatice, 
de vânătoare, pastorale, agrare, colinde, balade, doine, cântece de 
dragoste, cântece de joc şi strigături, blesteme, descântece pe lângă 
cântecele de botez, de cununie şi de înmormântare. Originile acestui 
folclor se pierde în preistorie. Evident o parte dintre cântece îşi pierd 
sensul, şi uneori şi straiele, dar tot rămâne scheletul, care  permite 
adulmecarea originii.  Organizarea în cete, morfologia dansului, înlănţuirea 
tinerilor vânători la horă, tipică ritualelor păgâne, atestă, descendenţa lor 
din  manifetările iniţiatice ale comuniţăţi preistorice. Organizarea în cete 
cuprindea chiar şi pe fete, vizibile şi azi în Dansul fetelor de pe Târnave, 
brâul şi „fecioreaca” fetelor din Ţara Oltului etc. Temele şi frazeologia 
cântecelor ce însoţesc aceste manifestări  precreştine este o altă dovadă a 
vechimii lor. în colindele de Crăciun, tradiţionale, în uz (majoritar) până 
prin anii 1970-80 nu se amintea de loc de naşterea Mântuitorului. În unele 
colinde, în ultimele versuri,  se amintea, prin adăugire „recentă”, că e seara 
de Crăciun. Dar acest străbun, moşul Crăciun, trebuie să fi existat deja de 
mult la strămoşii dacilor, de vreme ce invocarea  păgână a solstitiu de 
iarnă, a vânătorii, a străbunului rămân în obiceiuri şi după creştinarea 
daco-românilor în primele secole ale mileniului I. Şi rămân aşa încă un 
mileniu! Autorul a cunoscut  colinde tradiţionale de Crăciun, din ţara 
Oltului unde nu erau referi la naşterea Mântuitorului, sau dacă aveau era o 
adăugire la finele colinzii, fără legătură cu tema însăşi a respectivei colinzi. 



 

 
Obicei de iarnă preistoric păstrat nealterat în formă, până astăzi 

 

Aşa cum manifestările pastorale preced poate cu un mileniu obiceiurile 
agrare aşa obiceiurile legate de vânătoare preced pe cele pastorale,  dar 
fiecare mare cucerire/trecere existenţială coexistând, în colinde, cu 
precedenta/precedentele trepte. Îl cităm pe Mircea Eliade din De la 
Zalmoxis la Genghis Han: „S-ar putea ca un obicei agrar  din zilele noastre 
să fie mai arhaic decât, de exemplu, cultul lui Zalmoxis. Se ştie că anumite 
scenarii mitico-rituale, existente la ţăranii din Europa centrală şi sud 
orientală la începutul secolului XX, păstrau fragmente mitologice şi ritualuri 
dispărute, în Grecia antică, înainte de Homer”. Mai amintim doar că 
autorităţile ecleziastice puritane (Sinodul din anul 692 de la 
Constantinopol) au încercat să extirpe, aceste obiceiuri păgâne, dar fără 
succes aşa că a învins raţiunile de ordin practic asimilând şi suprapunând 
peste manifestările păgâne ritualurile creştine.

  68 pg126 
 

Reamintim câteva fapte de istorie consemnate în documentele 
vremii, vom vizualiza câteva descoperiri arheologice şi ne vom referi la 
continuitatea lingvistică  - toate care să contureze etnia populaţiei 
majoritare în aceste ţinuturi. 

 „Părţile superioare ale acestui râu, de la izvor şi pînă la cataracte 
(Porţile de Fier) le-au numit Danubiu, acesta curge mai mult prin ţinutul 
Dacilor, iar părţile inferioare până la mare printre Geţi, se numesc Istru. 
Geţii au aceiaşi limbă ca şi Dacii. Înaintea grecilor sunt mai cunoscuţii geţii 
... –scrie Strabon.” 

35 pg12 
  

 
 



 

 
Simboluri 

gnostice, sec.I-II din 
Transilvania 

 
 

Inscripţiile 
din Dacia romană arată convieţuirea autohtonilor cu exponenţii noii 
administraţii romane în toate formele posibile, astfel:  a)convieţuirea 
familiilor nobile dace sub romanii („D.M. Ziai Tiati filliae Dacae, uxori 
Piepori, regis Coisstobocensis, Natoporus et Drilgisia aviae carissimae 
benemerenti posuerunt”),

76 vol1 pg164
 b) Familiile dace  cu obiceiuri romane 

(„Aia lui Nando, a trăit 80 de ani, Andrada lui Bituva, a trăit 80 de ani, 
Bricena a trăit 40 de ani, Iusta, a trăit 30 de ani , Bedar 12. După moartea 
ei, Herculan, libertul a pus această piatră patroanei sale drept 
recunoştinţă”)

76 vol1 pg163
  c)copii daci cu nume romane („T.M. a pus această 

piatră spre recunoştiinţa Domiţiei a lui Clon”),
76 vol1 pg163

 d) daci înrolaţi în 
cohortele romane („Iulius Secundinus evocatorum cohortae III, Salariorum 
qui vixit annis LXXXV, natione dacus, Atticia Sabina conjux et Julius Costas 
filius et heres benemerenti fecerunt ”),

 76 vol1 pg165 
 e) dacii liberi din afara 

limesului roman au fost în relaţie cu administraţia romană („Zînei Nemesis, 
reginei.  Valerius Valentinus beneficiar consular militar din legiunea XIII-a 
Gemina, edil al coloniei gordiane Napoca a înscris la dare regiunea 
Samesului cu acea de peste val, sub consulatul domnului nostru împăratul 
Marc Antoniu Gordian şi Aviola ”)

 76 vol1 pg175 
 şi f) consistenţa veteranilor în 

Dacia felix după cele 3 legiuni statornice: a XIII-a Gemina, a V-a 
Macedonică, şi I Adjutrix astfel după Şăineanu „Între elementele 
constitutive ale coloniilor romane, numărul veteranilor trebuie să fi fost 
predominator, pentru ca soldatul veteran să devie pentru locuitorul de la 
Dunăre tipul omului bătrân în genere; cu alte cuvinte, ca o expresie curat 
soldăţească, şi să se generalizeze în viaţa socială a romanilor din întreaga 
Dacie”. 

76 vol1 pg172 

Eusebiu (260-340), episcop în Cesarea Palestinei, primul istoric al 
creştinismului, în cartea a treia  din Istoria eclesiatică scrie: „Sfiinţi apostoli 
şi ucenicii Mântuitorului s-au răspândit pe toată faţa pământului locuit de 
oameni. După tradiţie, lui Toma i-a revenit Partia, lui Andrei Sciţia, lui Ioan 
Asia Mică ...”. Prin Sciţia se înţelegea, atunci, partea occidentală şi 
septentrională a Pontului.

16 pg25
  



 

   Diploma imperială din 10 august 123  de la 
Gherla  
 
Din diploma imperială din 10 august 123, 
a lui Hadrian, aflăm că şeful militar al 
Daciei, Quintus Marcius Turbo exercita şi 
funcţia de comandant militar suprem în 
Panonia Inferior.

53  
     Spaţiul dintre Dacia 

romană şi Panonia inferior, dintre Dunăre 
şi Tisa era locuit de dacii liberi peste care au „dominat” sarmaţii iasigi cu 
care s-au confruntat cohortele romane. Din lipsa unui interes economic 
vădit acest teritoriu era doar controlat de imperiu. Comanda unică este o 
dovadă a continuităţii. Diploma imperială în cauză este formată din 2 plăci 
turnate în bronz, scrise pe ambele părţi şi a fost descoperită în castrul 
roman de lângă Gherla.  

Descoperirile arheologice şi epigrafice atestă locuirea neîntreuptă a 
întregului spaţiu în tot mileniu I, înaintea venirii ultimilor nomazi. Mai ales 
descoperirile mateiale paleo creştine coroborate cu vocabularul creştin. 

Un contract scris în latina literară pe o tablă cerată, la Roşia Montană, 
din anul 160,  este iscălit de un martor: Alexandrei Antipatri secodo auctor 
segnai

40 pg38
; adică segnai - semnai aşa cum vorbesc şi azi moţii, în loc de 

forma latină literară segnavi!  
După persecuţiile crude şi sângeroase sub Nero (54-68)  şi foarte 

severe sub Domitian (81-96), când Traian a oferit posibilitatea cetăţenilor 
imperiului de a se stabili în Dacia, un număr mare de creştini s-au pus la 
adăpost îndepărtându-se de Roma, centrul persecuţiilor anticreştine. Roma 
şi mai pe urmă Italia erau, la acea vreme, pe lângă periculoase din punct de 
vedere creştin şi suprapopulate, de aceea probabil au furnizat grosul 
coloniştilor (refugiaţilor din Roma centrul persecuţiilor?) în Dacia.

54 pg71
 

Scriitorul latin Salvianus  referindu-se la retragerea administraţiei 
romane (274) la sud de Dunăre scria: „nu numai că fraţii noştri (coloniştii 
romani) nu vor să fugă de la ei (din Dacia Felix) la noi (în Moesia), dar ei ne 
părăsesc chiar pe noi ca să fugă la ei”.

42 pg13
 Pe teritoriul Daciei romane s-

au găsit mii de inscripţii latine, mai mult decât în oricare alte provincii 
romane raportat la suprafaţa acestora.

42, 3 vol3 pg15  

Sf.Paolin (354-431) episcop la Nola (lângă Napoli) se ocupă în scrierile 
sale Carmen XVII şi Carmen XXVII de Sf. Niceta de Remesiana (366-414), pe 
care-l elogia pentru misiunile sale de evanghelizare  a românilor.

16 pg35
 



 

Tavă secolul III, Micăsasa 
 

Sf. Niceta de Remesiana (Remesiana 
lângă Niş) este foarte cunoscut mai 
ales pentru rugăciunea Pre Tine, 
Doamne, Te lăudăm - Te Deum, dar 
operele sale cuprind şi: De ratione 
fidei, De Spiritu Sancti potentia, 

Tractatus de diversis appelationibus, Iesu Christo convenientibus. 
Scriitorul Priscus Rhetor, care-l însoţea pe generalul Maximin în satul 

lui Atila în anul 448 scrie: „Hunii ... se silesc să înveţe limba goţilor şi 
ausonilor”

51 pg46 
-adică a daco-romanilor autohtoni. Dacă pentru Publius 

Ovidius Naso auson era sinonim pentru roman
41 pg188  

pentru Priscus Rhetor
 

auson înseamnă urmaşii romanilor.  Alte izvoare vorbesc despre locuitorii 
oraşelor care s-ar fi retras de teama hunilor -  „solis valachis remantibus”, 
aceştia ocupându-se cu activităţi agricole.

34 pg54
 

Istoricul Zozimus din Constantinopole, pe la 450, scria despre 
norocosul împărat Theodosius al II-lea care i-a învins pe sciri şi pe 
carpodaci amestecaţi cu huni.

51 pg52
    

Dintr-o scrisoare a lui Justinian (527-565) către arhiepiscopul Catollian 
din Iustiniana Prima aflăm că oraşele creştine Recidua şi Literata, de la 
nord de Dunăre, sunt sub jurisdicţia ecleziastică a Primei Justiniana.

51 pg 62,
 

30 pg28
 Tot din această scrisoare mai aflăm că prefectura nouă, ce cuprindea 

Panonia, Dacia Meriteraneea şi Dacia Ripensia, ţine, eclesiastic, de 
Iustiniana Prima.

 
Iată un fragment din scisoarea

 
împăratului referitor la 

aceste provincii romane: „Şi fiind că nu era în interesul republicii ca acei 
oameni ocupaţi neîncetat cu războaiele să vie la Macedonia (Salonic -nn) la 
o distanţă atât de mare şi cu greutăţi atât de multe, de aceea ni s-a părut 
firesc a muta acea prefectură în părţile cele de sus, ca proviinciile ei 
(Panonia, Dacia Meriteraneea, Ripensia)  să-i simtă mai uşor ajutorul”

 30 pg28
  

Toate numele de ape au origini dace sau mai vechi, preluate şi de 
romani, iată-le  Dunărea, Tisa, Someş, Arieş (Aureus), Ampoi, Crişuri, 
Mureş, Timiş, Zerna, Jiu (Gilpil), Olt, Buzeu, Siret, Prut, Nistru, Repedea la 
izvoare-Bistriţa la şes, doar o apă – Frumoasa la izvoare, fiind tradusă  la 
şes şi încetăţenită mai târziu altfel. Creştinismul în limba latină s-a 
răspândit masiv şi rapid în Dacia, după primele persecuţii la Roma; după 
274 nu mai erau nici autorităţi coercitive, fapt atestat de mulţimea de 
geme, opaiţe, vase, cruci, tipare, candelabre, pietre funerare cu însemne 
creştine şi mai ales prin vocabularul creştin. 



 

Stelă funerară creştină din anul 235, Napoca 
 

Toate cuvintele creştine de bază ale românei 
sunt latine, deci ante migrării slavilor: cruce, 
creştin. Dumnezeu, sânt, înger, biserica, altar, 
botez, lege, cuminicătură, rugăciune, închinare, 
păcat, ajuna, preot, părinte, păresimi, câşlege, 

popă, păgân, mormânt, sicriu, cimitir, drac, martir, martor, împărtăşanie, 
căsătorie, nuntă, mărita, însura     etc. Sunt, în total, mai mult de 80 de 
cuvinte româneşti de origine latină referitoare la credinţă.

54 pg 71
  Ceea ce 

este de remarcat în legătură cu acest vocabular de origine latină  este 
faptul că o serie de cuvinte latine nu au corespondenţă în celelalte limbi 
romanice, aşa cum se vede mai jos 

Română Rădăcina 

latină  

Forma încetăţenită în franceză, italiană, 

spaniolă, portugheză 

botezare baptisare epiphanie, epifania, epifania, epifania, 

credinţă credere foi, fede, fe, fe 

iertare libertare pardon, perdonare, perdon, perdao 

împărtăşanie pars communion, comunione, comunion, comungar 

locaş locus sanctuaire, santuario, santuario, santuario 

suflet sufflare ame, amina, alma, alma 

Aceste diferenţe reprezintă o remarcabilă istorie a răspândirii 
credinţei creştine în Europa: românii s-au creştinat prin apostolii populari, 
din om în om, în latina vulgară, fără medierea unor instituţii, incă din 
secolul I.  Ori epifania pentru botezul Domnului arată clar o ascensiune 
cultă a noţiunii, mediată de învăţaţi. Generalitatea ei în toate limbile 
romanice din apus, arată odată în plus „instutuţionalitatea” din spatele 
noţiunii.

58 pg72
 Altfel spus românii s-au născut creştini. Mai mult, datorită 

deselor persecuţii din imperiu, această provincie a reprezentat o supapă 
pentru creştinii din zorii învăţăturilor Mântuitorului. Avem o densitate 
mare de creştini primari şi un creştinism originar nemediat de „instituţii”. 

În rugăciunea Tatăl nostru din 60 de cuvinte 55-56, funcţiune de variantă, 

sunt de origine latină.  
Toţi termeni agrari esenţiali: câmp, arie, ogor, iarbă, fân, floare, grâu, 

secară, orz, spic, pai, neghină, rapiţă, mei, pâine, in, cânepă, urzică, măr, 
păr, prun, cireş, nuc, vie, strugur, must, vin,  lemn, agăţ, frasin, ulm, fag, 
carpen, a semăna, a culege, a ara, a secera, a treera, a măcina, a aduna, 
plug, jug, furcă, seceră, sapă, secure, moară,  car, roată sunt şi ei latini. 



 

Medalion  cu Valens (364-378,  Şimleul Silvaniei 
 

Până prin anii 60 ai secolului XX în ţara Oltului 
ţăranii foloseau farina pentru „urbanul” făină. 

Ţară, pământ, ogor, curte, casă, sat, cale, 
cetate, perete, uşă, poartă, fereastră sunt tot 
termeni latini. Termenii pastorali sau legaţi de 
creşterea animalelor  esenţiali sunt de origine 

latină: ou, lapte, caş, carne, oaie, berbec, miel, vacă, bou, taur, viţel, cal, 
armăsar, iapă, mânz, capră, ied, porc, scroafă, mulge, lapte, caş, unt, zăr, 
chiag, păstor, păcurar, turmă, staul, peşte, găină, iepure, albină, miere, 
câine, lup, urs, cerb şamd. Toate cuvintele ce se referă la familie sunt de 
origine latină: tată, mamă, fiu, fică, frate, soră, bărbat, om, femeie, muiere, 
măritată, însurat, soacră, socru, cumnată, nepot, nepoată, făt, fecior, prunc  
etc. Ca şi termenii esenţiali legaţi de corpul omenesc: cap, frunte, barbă, 
limbă, nas, ochi, păr, ureche, surd, piept, braţ, picior, coastă, coapsă, 
palmă, deget, ficat, fiere etc. 

Numeroasele descoperi arheologice de obiecte de caracter creştin, 
toate databile şi anterioare creştinării slavilor completează tabloul 
continuităţii daco-romane: 

6  
 

Localitate (jud. actual) Obiecte Secolul  
Apahida (Cj) Fibule de aur, inele V 

Apulum (Ab) Opaiţe paleocreştine IV 

Biertan (Sb) Donariu, inscripţie IV 

Brăteiu (Sb) Fibula, ceramică, cruci, catarame VI-VII 

Dej (Sb) Opaiţ V-VI 

Mercheasa (Bv) Opaiţ IV 

Napoca (Cj) Inscripţie cu monograma IV 

Poian (Cv) Ceramică, inscripţie VI 

Porolissum (Sj) Opaiţ, gemă, vas de cult IV 

Potaissa (Cj) Opaiţ, gemă, inscripţie IV 

Rotbav (Bv) Ceramică VI-VII 

Veţca (Ms) Ceramică VII-VIII 

Sarmizegetusa (Hd) Opaiţ IV 

Someşeni (Cj) Pectoral cu cruce V 

La Sarmizegetusa, Apulum, Potaissa, Napoca şi Porolissum, adică în toată 
Transilvania s-au găsit necropole de înhumaţie cu morminte zidite sau în 
sarcofage de piatră cu inventar creştin caracteristic, de factură romană 
târzie (sec IV).  



 

Donarium din bronz din sec. IV cu inscripţia  EGO 
ZENOVIUS VOTUM POSUI şi monograma 
Mântuitorului, găsită în mijlocul Transilvaniei 

 

La Fizeş (Banat), Dăbâca (Someş), 
Ghelar şi Teliuc (Haţeg) s-au descoperit, 
depozite de minereu, cuptoare şi unelte de 
minerit, turte de fier şi zgură datând din 
secolele  IV-VII, care în fapt continuau 
activitatea siderurgică din epoca dacică.  

În Cronica Diocezei Salzburg (871) se 
aminteşte că hunii i-au împins sau presat pe daco-romani, pe goţi şi pe 
gepizi, dar unii dintre aceştia, gepizii, mai sunt şi azi acolo – „Huni ... 
expulerunt Romanos et Gotos et Gepidos. De Gepides autem quidam 
adhunc ibi resident”

63 pg16
. Nu poate fi vorba de expulzare în secolul al V-

lea. Omoruri în masa, da pentru ca autohtonii să căştige rapid teama de 
noii dominatori. Jafuri groaznice da, fuga celor înstăriţi din faţa barbarilor 
da, dar migratorii, totdeauna, foarte reduşi numeric, trăiau de pe urma 
autohtonilor. „Domnia” lor (Herrschaft-ul) era însă nominală.  

Prezenţa a românilor în Panonia a fost un fapt ce s-a reflectat şi în 
literatura medievală timpurie începând cu Niebelungenlied, Biterolf und 
Dietleib, Die Klage, La guerre d’Attila etc. O cronică anglo-saxonă din 
secolul IX menţionează ţara Daciei. Şi cronica turcească din secolul X, 
Oguzname, vorbeşte  de Ţara Românilor. Inainte de venirea ungurilor, 
blachii din Panonia erau sub domnia (herrschaftul) lui Svatopluk al 
Moraviei.  

„Aceşti volochi - din anul 898,  despre care aminteşte cronicarul 
Nestor, - nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wälsche,  ci vlahi, urmaşi ai 
marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor” 
lămureşte istoricul german Schölzer în Russische Annalen

51 pg74
.   

Istoricul ungur  T. Lehoczky recunoaşte: „E neîndoios că, încă în 
vremea aşezării ungurilor, în judeţele Maramureş, Ugocea şi Bereg, de la 
marginea nord-estică a ţării noastre, au locuit români de origine 
necunoscută”

36pg37
. Şi istoricul ungur Nicolae Bethlen, în secolul XVIII 

recunoaşte: „Românii din timpuri imemoriale locuiesc în Transilvania, 
formând mici republici, care fiecare dintre ele se află pe o vale”

36pg11
. Cu 

timpul peste aceşti daco-romani, care au consevat toţi termenii relativ la 
cultivarea pământului, creşterea animalelor şi religia creştină din latină, au 
venit şi au plecat diverse valuri de barbari, puţini au lăsat însă urme.  



 

Stelă funerară cu monograma Mântuitorului, 
din secolul IV din Napoca  

 
Cronica lui Simon de Keza referindu-se la 
români precizează că aceştia erau 
coloniştii şi păstorii romanilor care au 
rămas în Panonia.

54 pg43 

Un călugăr francez care a călătorit în 
Europa centrală a scris cronica Descriptio 
Europae Orientalis, în 1308, notează 
existenţa românilor dintre Tisa şi Carpaţi 
dinaintea coborârii triburile maghiare în 
Panonia,

54 pg44 
mai mult, aceştia se aflau 

sub conducerea a 10 regi (habebant super 
se decem regem potentes)

 34 pg54
 

Maghiarii împinşi de pecenegi au apărut pe la 900 unii au dispărut 
puţini s-au sedentarizat în secole, tocmai sub influenţa autohtonilor, a 
daco-romanilor şi slavilor, agricultori şi păstori. Şi cine ar fi putut fi în 
câmpia Panoniei alţii decât autohtonii daco-romani din moment ce romanii 
şi-au retras armata, au rămas ţăranii şi veteranii (ac pastores romanorum) 
să cultive pământul şi să crească vitele.  

În 950, cu un secol înainte de schisma bisericii creştine, era la Bălgrad 
(Alba Iulia) o dioceză condusă de Ieroteu subordonată patriarhului 
Theophlactos din Constantinopol

49 pg15
.  Cu acest Ieroteu, episcop, s-a 

întors după creştinare prinţul Giula ca federat al împăratului din 
Constantinopol, Constantin Porfirogenetos (905-959).  În total, în aceea 
vreme, erau trei astfel de dioceze „greceşti” la Morisena în ducatul lui 
Glad, la Biharea în ducatul  lui Menumorut şi Bălgrad în ducatul lui Gelu. 

Din cronica lui Anonymus ştim că atunci când ungurii au vroit: „să 
treacă râul Timiş le-a ieşit în cale Glad, din neamul căruia se trage Ohtum”. 
Şi mai ştim că Menumorut, la tratative cu solii lui Arpad, a cerut să se 
transmită ducelui ungurilor că:  „regretă că ducele Salanus i-a cedat un 
teritoriu, dar el nu va ceda din pământul lui nici cât un deget, deoarece ţara 
o are moştenire de la strămoşul său ...”.  

Referindu-se la privilegiile arhiepiscopiei de Gran de la prima 
întemeiere, din anul 1000 încoace, regele Bela al IV-lea aminteşte de 
dreptul de a lua dijmele de la românii oriunde s-ar afla aceştia.

46pg57, 48pg65  

 
 



 

 
Opaiţe din 

secolul IV din 
Transilvania  

 

În 1020, la 
Constantinopol, 

Vasile al II-lea, 
Bulgaroctonul, 

enumeră, printre 
episcopiile supuse autorităţii arhiepiscopei de Ohrida, şi pe cea de la 
Dibiskon/Tibiscus.  

În legenda sfântului Gerard – Vita major Sancti Gherardi -  se vorbeşte 
de o ţară ortodoxă între Crişuri, Tisa , Dunăre şi Carpaţi, atunci în 1025, în 
posesia lui Ahtum, botezat la Diu (azi Vidin), urmaşul românului Glad

38 pg12
. 

Ahtum, după unii istorici germani ar fi fost ultimul prinţ gepid
63 pg17

. Prinţ 
gepid, puţin probabil, dar ţară ortodoxă sigur. Ahtum a ridicat în cetatea de 
scaun o mănăstire închinata Sf. Ioan Botezătorul cu  încuviinţarea grecilor 
ne spune legenda lui Gerard.

38 pg12
  Mai erau, chiar pe o rază de 10km şi 

alte mănăstiri, bizantine şi la Huduş (azi Hodoş Bodrog) şi lângă Nădlac, una 
numită mănăstirea cnezului (kenez monostora). Această densitate ridicată 
de mănăstiri arată o populaţie numeroasă şi creştin-bizantină. O cruce 
bizantină emailată din aceea perioadă, găsită în albia Mureşului, se află în 
muzeul din Jula.

38 pg13
 „Ahtum – se spune în Legenda sfântului – se lăuda 

mult cu puterea şi rezistenţa sa ... şi nu se supunea regelui Ştefan, 
încrezător în numeroasa sa armată şi în nobilii cărora le era stăpân”. Intră 
în conflict cu Stefan, după ce, asemenea lui Glad, Ahtum vămuia 
transporturile locuitorilor de dincolo de Tisa şi Dunăre. Încoronat de 
călugărul german Ascherik,

63 pg24
 Stefan trimite  o armată germană care îl  

învinge,  dar prin trădarea lui Cenadin, consilierul lui Ahtum.
16 pg60 

Geograful persan Gardizi în lucrarea „Podoaba Istoriilor”, din 1050, 
referindu-se la turci scrie că între maghiari (neam de turci şi puţini la 
număr) şi ruşi se află un popor numeros, dar diferit de acestea şi  creştin, 
ce provine din împărăţia romană. Aşa cum stabileşte orientalistul A.Decei 
maghiarii erau stabiliţi între Dunăre şi Tisa într-un loc mlăştinos, iar între 
aceştia şi ruşi, la est de Nipru, erau 10 zile de mers

15 pg 877
 (nn-de mers călare 

se subînţelege). Despre aceiaşi frontiera a românităţii estice scrie, peste 7 
secole, şi Ecaterina a II a Rusiei, cea care a revărsat Rusia peste toţi vecinii, 
lui Iosif al II-lea, (vezi anexa 2)!  

 



 

Opaiţ din bronz, sec IV, Dej 

 
Cronica pictată de la Viena (Chronicon 

Pictum Vindobonese) statuează fără echivoc că: 
Românii sunt romanii rămaşi natural ca păstori 
în Panonia – Vlachis qui ipsorum- Romanorum- 
coloni existere ac pastores romanetibus sponte 
în Panonia. 

 

De altfel dr. Mihály Horváth într-o istorie 
publicată în 1860, la Budapesta, precizează că 

ungurii lăsau pe vechii stăpâni ai teritoriilor, percepând doar dări, un mod 
de supunere nominală, procedeu întâlnit la toate popoarele migratoare 
turco-tătare, care, reduse numeric, nu puteau administra direct

36
. 

Observaţie pertinentă şi de mare ajutor în aşezarea corectă a rasei 
majoritare intrate cândva sub puterea nominală a ungurilor (20 de mii de 
războinici).

15 pg881  
Cam aşa s-au petrecut lucrurile şi la sud de Dunăre unde 

un alt clan turanic stăpânea populaţii daco-romane majoritare şi slave. 
Numele din  cronicile bizantine şi latine sub care se referă la formaţiunile 
statale sud dunărene şi la locuitorii acestora: regnum Bulgacorum şi, 
respectiv, bulgari vine din preeminenţa antică şi medievală a stăpânilor. 
Ulterior, după schismă,  a mai apărut o confuzie când ortodocşilor, fie ei 
români, slavi, li se spunea pur şi simplu „greci”, adică ţin de bizanţ sub 
aspect religios. Ca să amintim, doar, trebuie spus că şi înainte de migraţia 
slavilor la sud de Dunăre, când se făcea vreo referinţă la populaţie mai 
apare un cuvânt vulgaris care a generat şi el, pe termen lung, confuzii. 
Locuitori din Moesia erau şi ei, de mult, cetăţeni romani (după edictul lui 
Caracalla - 212), dar cetăţeni de rând, adică vulgari. Astfel în multe 
compilaţii ulterioare secolului X se contopesc cele 2 cuvinte, consolidând o 
confuzie istorică, vulgaris/bulgaris care ar fi trebuit să exprime realităţi 
complet diferit. 

Peste tot în comitatele de mai târziu Somogy, Tolna, Alba, Vas, Zala, 
Vezprem  sunt pomenite în documentele călugăreşti, imediat după 
înfiinţarea epscopiei de Gran (Strigoniu), simultan cu creştinarea lui Vajk,  
toponime care toate sunt de origine română. Toponimia, arată că satele 
din Panonia, la vest de Dunăre, au origini româneşti, astfel întânim pe 
teritoriul comitatelor Somogy, Tolna, Alba, Veszprem, Vas, Zala, îndeosebi 
pe teritoriile abaţiilor Tihany, Bakony şi Panohalma satele Petra, Soca, 
Rotunda. Apoi numele de iobagi din zonă: Ciot, Micu, Nuc, Râu, Urda, 
Vreasc, Turba care toate sunt de origine românească.

33pg23,
 
34 pg121-134 



 

Medalion sec V  Someşeni (Cluj) 
 

Petru, Mândru, Costea, Sandrin, Nicolai de 
Pop şi Nicolai de Vizău  aduc în justiţie un act de 
donaţie de la regele Ştefan (997-1038) către 
străbunii lor Negrilă şi Radu din comitatul 
Vizăului.

76 vol I,  pg369
 

In documentul regelui Andrei I, din 1055, de 
fondare a mănăstirii Tihany,  din zona Bălţii (Balaton), se face referire la 
localitatea Petra (Piatra)

51 pg136
.   

Vechimea românilor în Câmpia Tisei apare şi în actele administrative 
timpurii ale regalităţii catolice din Panonia, cum este şi actul de danie al 
regelui Geza, din 1075, făcut benedictinilor din Gran care primesc, lângă 
Tisa, eleşteul „Rotunda”.

33, 34 
Dar şi alte sate româneşti din moment ce 

satele, în cauză, sunt conduse de judices şi după „ius valachicum”.
34pg139

  
Organizarea românilor la nord de Balata în cnezate e confirmată de 

toponimele ca Kenes, Keneza; în 1086 apare „villa Ocol”,  în 1109 apare o 
„villa Kensa”, prin 1234 apare o „villa Roman” şi „villa Costan” şi 
„Baltafalva” şi Keczel, Kechel şi Romantelke.

34pg133
 

Andronicos Komenos, generalul împăratului Manuel Comnen. după 
ce-i bate pe cumani (1147) şi apoi pe regele catolic de la Dunărea de mijloc 
(1167) şi restabileşte controlul romeilor asupra Croaţiei şi Dalmaţiei, 
complotează împotriva împăratului său. Descoperit, acesta fuge cerând 
ospitalitate  voivodatului slav de Halici, dar este prins la graniţa Haliciului 
de români. 54 pg 48  

Adică de românii din
 
Maramureş.

 

În Memoriul lui Ricardo, din anul 1173, scrie că Panonia purta numele 
de „Pascua Romanorum” când au venit ultimii migratori.

34 pg54 
Acelaşi lucru 

îl confirmă şi cronica lui Anonymus când se referă la venirea ultimilor 
nomazi în Panonia: „Quam terram habiterant Slavi, Bulgarii et Blachi ac 
pastores Romanorum. Quia post mortem Athile regis terram Panoniae 
pascebantur. Et iure terra Panoniae pascua Romanorum esse discebatur, 
nam et modo Romanii pascuntur de bonis Hungariae. Quid plura?”.

34pg55
  

Istoriografia ungară îl consideră valid pe Anonymus când exaltarea 
acestuia privind „faptele de glorie” ale triburilor turanice depăşeşte  
limitele  creştine şi îl neagă în pasajele în care vorbeşte de locuitorii 
Panoniei la sosirea nomazilor.  Expansiunea catolică în Panonia se face 
după anul 1000, anul înfiinţării episcopiei de Strigoniu, ulterior şi treptat 
catolicismul se extinde spre est de Dunăre, pe seama autohtonilor, evident.   
 



 

Ploscuţa ceramică cu sf. Mina,  sec VI (Porolissum) 
 

Bartolomeo Platina (1421-1481) în lucrarea 
sa Despre viaţa lui Christos şi a tuturor papilor 
scrie: Valachos olim Romanos, ulteriorem 
Danubii ripam incolentes et vulgaros vicinos in se 
excitavit - adică Valahii mai înainte romani se 
află dincolo de Dunăre şi erau vecini cu vulgarii 
(romanii din sudul Dunării) şi se răsculau 
împotriva bizantinilor (în anul 1197).

16 pg52
  

Papa Inocenţiu al III lea (1198-1216) 
reproşa la 1204 regelui Emeric al regatului 

catolic de pe Dunărea de mijloc că faţă de singura mănăstire  latină 
funcţionează o mulţime de mănăstiri ortodoxe în regat

38 pg15  
Tot în 1204 

Inocenţiu al III-lea îi scria, la Oradea,  unui episcop de al său să viziteze 
mănăstirile „greceşti”, adică schismatice, din jur, decăzute din neglijenţa 
episcopului diocezan şi să creeze din ele un episcopat supus direct Romei

33 

Acelaşi Inocenţiu, scrie la 3 mai 1205 că în ţara fiilor cnezului Bele se află o 
episopie care nu era supusă vreunei mitropolii şi care trebuie adusă sub 
ascultare catolică. 

Pe la 1204-1205 i se transferă mănăstirii cisterciene de la Cârţa un 
pământ „exemptam de Blaccis” din ţara Oltului dintre munţi şi râurile 
Cârţa, Arpaş şi Olt  

Românii, de rit bizantin,  după un document papal din 1216, citat  
Msgr Aloisie L. Tăut în revista „Orientalia Christiana periodica”

25 pg8
 erau de 

la Balta (Balaton) şi Somogy încoace, spre est, inclusiv pe insula Cepel. Fapt 
confirmat şi de Guillaume de Rubruck când aminteşte de baschirii de lângă 
Pesta aşezaţi între români.

47pg24
 

Papa Honoriu al III lea (1216-1227) aminteşte în scrisoarea sa din 1221 
trimisă  episcopului de Strigoniu că are cunoştinţă de schimbarea care s-a 
petrecut la mănăstirea din Vişegrad, unde regele Andrei II a aşezat în locul 
călugărilor „greci”, care de multă vreme trăiau acolo, călugări latini. 38 pg15  

Printr-o diplomă din 1222 a regelui Andrei al II-lea cavalerii teutoni 
sunt scutiţi de vamă la trecerea lor prin „Terram Blacorum”

51 pg136
.  

Viitorul rege al regatului panonic, Bela al IV-lea, jură legatului 
Vaticanului,  episcopul Iacob Perestin, în 1234, că va stârpi de pe teritoriul 
regatului pe toţi falşii creştini şi că va supune populaţia ortodoxă  bisericii 
catolice.

34  

 



 

Tipare din plumb secolul VII din Felnac (Arad) 
 

Papa Grigore al IX îi scrie lui Bela IV în 
legătura cu episcopia Cumanilor să i se dea 
episcopului din curbura Carpaţilor suficient 
venit din dările sale, pe care le încasează de la 
valachi.

34 
Dintr-o bulă din 14 noiembrie 1234 

reiese că etnia locuitorilor din episcopia  zisă a 
cumanilor (Milcovia) erau românii care aveau proprii episcopi.

48 pg51  

În 1237 dominicanul Ricardus se referă la Panonia  sub numele de 
„câmpia  romanilor”.

27pg366   

De la înfiinţarea episcopiei de Strigoniu până la invazia tătară din 
1241 apar în noul regat catolic 170-180 de mănăstiri de rit apusean cu 
scopul aducerii pe calea cea bună a schismaticilor. La aceea dată în acelaşi 
teritoriu erau 600 de mănăstiri de rit bizantin.

48pg78 
Nu se poate face însă o 

simplă socoată în sensul să se deducă că o pătrime din populaţie era, la 
1241, catolică, deoarece foarte multe din noile mănăstiri catolice erau pe 
teritorii absolut ortodoxe şi fără aderenţi, cum erau mănăstirile de la Cârţa 
sau Bălgrad, şa, puse peste schismatici tocmai ca avanposturi pentru 
catolicizare. 

Din ordonanţa hanului tătar Cadan, din 1242, care pustiise 
Transilvania cu un an înainte, rezultă că în Transilvania n-a întâlnit  
maghiari ci numai români, flandres (saşi) şi secui.

76 vol I, pg420
 

Papa Ioncenţiu al IV lea (1243-1254) răspunde la 4 august 1247 unei 
scrisori a regelui Bela al IV lea acordând dreptul de a coloniza întreg ţinutul 
Severinului, totodată cavalerii ospitalieri primesc „şi ducatele lui Ioan şi 
Farcaş până la râul Olt, mai puţin teritoriile voivozilor Litovoi şi Seneslau, 
care „rămân în întregime românilor, aşa cum le posedau până acum”

16 pg 64  

În diploma lui Bela IV, din 1247, dată cavaleriilor ioaniţi se aminteşte de 
instituţia voivodală a românilor care sunt vechi pe acest pământ ( Banat). 
În aceiaşi diplomă este menţionată şi ţara Haţegului ca fiind locuită de 
valachi şi  aparţinând ţării Severinului.

34 pg170
 

Pe la mijlocul secolului al XIII un italian Toma da Spalato scrie despre 
Panonia: „Hec regio dicitur antiquitus fuisse pascua romanorum”

33pg22
 

În 1268 voivodul Nicolae al Transilvaniei pentru meritele militare în 
expediţia împotriva bulgarilor confirmă nobilitatea ale lui Mihai şi Niculai 
Goştian.

76 vol1, pg380
 

În 1271 voivodul Ioan de Beiuş vine în faţa capitlului din Oradea 
pentru o pricină cu rudele sale.

34pg38
  



 

Cetatea Mănăştur 
(Cluj) secolul VIII-X  
 

Arhiepiscop
ul Bruno din 
Olmutz, la 1272, 

motivează 
pericolul ruperii 
de creştinătate a 
regatului de la 

Dunărea 
mediană prin 3 

argumente: a) preeminenţa cumanilor în vârful ierarhiei  regatului, 
b)mulţimea schismaticilor (însăşi cele 3 fice ale regelui erau căsătorite cu 
schismatici) şi c)lăcomia noilor latifundiari care condiţionau ascensiunea 
clericilor de aranjamente financiare; erau şi clerici, spune arhiepisopul, 
care trebuiau să fure ca să supravieţuiască.

59 pg61
  

Regele Boemiei Otocar al II lea Premysl, a cerut ajutorul românilor, pe 
la 1276 -77 în conflictul cu Rudolf de Habsburg.

48 pg86 

Conciliul provincial din 1279, de la Buda, hotărăşte privitor la preoţii 
„schismatici”: „Acestora nu li se dă voie a ţinea cult dumnezeesc, a zidi 
capele sau alte case sfinte, nici credincioşilor de a participa la un astfel de 
cult divin sau a intra în astfel de capele. În caz de nevoie să se aplice în 
contra acestor preoţi puterea brachială.”

36 pg15 
Nici funcţii publice în noul 

regat schismaticii nu vor mai putea ocupa.   Erau prevăzute şi pedepse 
pentru „creştinii” – adică proaspeţii convertiţi  dacă mai participă la 
slujbele schismaticilor, ori mai primesc sfintele taine de la preoţii 
schismatici. De asemenea s-a hotărât ca „iudeii, saracenii, izmaeliţii şi alţi 
nebotezaţi  să poarte permanent semne distinctive în piept”.

48 pg277
 Acest 

conciliu de la Buda era în perioada de profundă criză cînd puterea seculară 
în noul regat era dominată de cumani prin exponentul lor, regele Ladislau 
Cumanul, şi puterea religioasă, înfiinţătoare a regatului, osatura regatului a 
trebuit să intervină pentru restabilirea ordinii. Bisericile de piatră din ţara 
Haţegului şi cea mai mare parte din ţara Zarandului sunt anterioare acestui 
conciliu din 1279. Acolo unde comunitatea de rit bizantin a fost forţată să 
treacă la catolicism a trecut, natural, şi biserica. Altele din piatră nu s-au 
mai construit până în secolul al XIX-lea, decât în mod excepţional. Multe 
biserci din lemn româneşti, schismatice din punctul de vedere al papalităţii, 
au fost arse şi bombardate, peste secole, din ordinul Mariei Tereza.  



 

Cuptor de reducere a 
minereu-lui de fier de la 
Ghelar (sec VIII) 

 
Documentul din 11 

martie 1291 al regelui 
Andrei al III-lea 
precizează: „Noi Andrei 
cu mila lui Dumnezeu 
regele Ungariei dăm de 

ştire tuturor celor ce se cuvine, că ţinând noi dietă cu toţi nobilii, Saxonii, 
Secuii şi Olahii în părţile transilvane la Alba Iulia...”

48  pg316  
Lipsesc maghiarii, 

pentru că de fapt nu erau decat câteva familii de proaspăt improprietăriţi! 
Vor fi, mai târziu, din constrângere religioasă şi socială familiile Cândea, 
Drag, Ban, Chinezu, Bornemiza, Mailat,  Petrovai, Bolya, Mihaly

2 pg11
, 

Kemeny
3 vol3

...  După cercetări recente în timpul domniei lui Andrei al II lea 
în regatul din bazinul median al Dunării erau 26 de clanuri „aristocratice” – 
baroni şi comiţi.

48 pg46   
Cam două treimi din cele 26 de clanuri descindeau 

din maghiari şi asiatici, iar restul erau germani, francezi, italieni şi spanioli 
aduşi de establişmentul catolic al regatului. 

Un act a lui Andrei al III-lea din 1293 prin care „60 de gospodării de 
români” erau dăruite capitlului din Alba Iulia, este confirmat la 1313 de 
Carol Robert de Anjou.

48 pg192
 Numai românii, Blachi ac pastorem 

Romanorum, ca autohtoni, plăteau în regatul catolic nou înfiinţat 
„cincizecimea oilor- quinquagesima” împreună cu dijma bisericii catolice. 
Sedentari mai noi în Panonia, slavii şi germanii nu plăteau „cincizecimea 
oilor”.

34 
 Această dare specifică, în regatul panonic, românilor a permis şi 

permite identificarea românilor supuşi proceselor de catolicizare şi 
maghiarizare şi după finalizarea acestor procese. 

Deşi ultimii regi arpadieni au fost întradevăr braţul armat al 
construcţiei politice a catolicismului la Dunărea mediană, totuşi 
întâmplarea din perioada lui Ladislau Cumanul trebuie să fi dat de gândit 
serios ierarhiei statale catolice. Şi aducerea unui rege absolut catolic, 
franco-italian, în 1308, Carol Robert de Anjou, poate fi materializarea 
acestor frământări şi îndoieli legate de suprastuctura militară proaspăt 
convertită la creştinism. Sigur este, însă, că presiunea asupra românilor 
ortodocşi din Panonia, Câmpia Tisei şi Transilvania se  accentuează 
considerabil după 1308.  



 

 
Harta Europei centrale la apariţia triburilor migratoare ungare 

 

Papa Ioan al XXII (1316-1334), la 1.02.1327, scrie priorului 
dominicanilor din regatul catolic Hungariae  să provăduiască „cruciada” 
împotriva tuturor transilvănenilor, bosniacilor şi slavonilor şi să-i 
stârpească pe aceşti eretici.

48 pg 286  

Numărul însemnat al românilor apare şi în scrisoarea aceluiaşi Ioan al 
XXII-lea care scrie în 1328 prelaţilor catolici din Panonia să procedeze cu 
multă blândeţe când încasează dijmele de la români ca aceştia să nu revină 
la vechiul rit.

34pg115
  

Un document din 31 mai 1342 emis de capitlul Agria (azi Eger, 
Ungaria) îl anunţă pe rege că s-a cercetat neîntelegerea dintre voivodul 
Transilvaniei şi fiii unui fost palatin cu privire la moşia Chalan; pentru 
această cercetare voivodul a adus 120 de martori nobili, iar fiii fostului 
palatin au adus aproape 3000 de martori, unguri, cumani şi români, dintre 
care mai mult de 300 erau nobili.

48 pg210  
Cine să fi fost cei peste 420 de 

nobili, martori, din moment ce  în tot regatul erau în total 26 de clanuri de 
nobili din care 2/3 erau de ascendenţă asiatică? Ducii, voivozi, juzii şi cnezii.  



 

Tipare de piatră pentru marcarea ceramicii, (Cristur şi 
Dumbrăveni),  sec. X 
 

Numai cnezii stăpânitori de sate puteau fi în 
asemenea număr. Cât despre cei 3000 de 
martori unguri, cumani şi români poate să fi 
însemnat de fapt confesiunea: catolic, păgân şi 

ortodox. Pe la 1300 interesa confesiunea în cel mai înalt grad şi deloc etnia 
şi  asta cu atât mai mult dacă această precizare vine de la călugării catolici 
din Agria. La 1345 papa Clemente VI (1342-1353, care a „lansat” 
indulgenţele) scrie regelui Ludovic de Anjou că o seamă de români din 
Ungaria, Transilvania, Muntenia şi Moldova au îmbrăţişat credinţa catolică 
şi că alţii, pe lângă aceştia, sunt gata să o primească. Motivat de acest fapt 
pontiful a scris mai multe scrisori îndemnând la catolicism pe voivozii 
români de rit bizantin. Domnitorului Alexandru Basarab îi scria: „În 
Ungaria, Transilvania, Muntenia şi Sirmia locuiesc vlahii-romani”.

48 pg260 

Clemente VI trimite scrisori nu numai prinţului valah Alexandru Basarab din 
Ţara Românească, ci şi voivozilor Nicolae de Remetea, Vlad de Bivin, 
Stanislau din Siparch, Ambrosius din Zopus şi lui Nicolae voivod de Auginas, 
ale căror voivodate se aflau în Banat, Ardeal şi Maramureş, tot pentru 
convertire.

34  

Conventul din Leleş (azi Iasov, Slovacia), ţinut la 13 aprilie 1346, la 
cererea românului Mic, fiul lui Stanislau, fiul lui Bârsan şi a fraţilor săi Neag 
şi Radu transcrie literele donaţiei regelui Carol (Robert de Anjou) întărite 
de regele Ludovic în privinţa moşiei Strâmtura.  

Episcopul catolic Dumitru de Oradea a hărăzit voivodului Petru, fiul lui 
Stanislau, din satul Vintere, la 17 iulie 1349, milostivirea de a păstra un 
preot român – adică ortodox. 

48 pg 183
   

Un act regal din 1 aprilie 1350 precizează că satele româneşti 
Herinceni şi Lipceni din Maramureş, fost ale unor cnezi sunt dăruite 
cnezilor credincioşi Nicolae, Valentin, Luca şi Sărăcin, fiii voivodului Crăciun 
de Bilca. 

48 pg133
 

Regele Ludovic I obţine de la papa Inocenţiu al IV (1243-1254, papa 
care autorizase tortura) prin 3 acte emise în 15 iulie 1352, la Avignon, 
dijma bisericească strânsă din regat  şi patrimoniul obţinut de sfântul scaun 
rezultat din convertirea „schismaticilor”. Motivul era cel invocat de Ludovic 
şi anume cheltuielile mari cu „respingerea loviturilor, uneltirilor şi jignirilor 
tătarilor, schismaticilor şi altor necredincioşi” 

48 pg 289
 



 

Vas cu semnul crucii din Biharea, sec X 
 

O diplomă regală a lui Ludovic I, din 
14.05.1353 vorbeşte de un domeniu a lui Ştefan 
şi Ion, românii, fiii lui Iuga, credincioşi ai regelui.  

Un document din 26 mai 1355, specifică 
componenţă Adunării Generale a nobililor, 
secuilor, saşilor, românilor şi ceilalţi ... aflători în 
zisele părţi ale Transilvaniei  ce a avut loc la 
Turda în 20 mai.

48 pg 322
 

Pe la 1356, Transilvania  apărea în ochii papalităţii drept o provincie 
complet „eretică” (ortodoxă)

47pg42
 şi „lucrează” pentru o cruciadă „contra 

omnes Transilvanos ...”
48 pg308

 
În 1363 regele Ludovic de Anjou (1342-1382) intervine într-o dispută 

de proprietate între credinciosul favorit, comitele Vladislav, fiul lui Muşat 
de Almaş (quod fidelem nostrum dilectum Olachum, Comitem Ladislaum, 
filium Musad de Almas, in districti nostri Deva rezidentum...) şi cnezii Stroe 
şi Zaicu. 

19, Fejer Codex Diplomaticum 

La 1364, regina Elisabeta, văduva lui Carol Robert de Anjou, emite o 
diplomă care impune organelor administrative, din judeţul Berg (la nord-
vest de Satu Mare), să respecte românilor vechile drepturi şi privilegii: 
aceştia să-şi aleagă singuri voivodul, care să decidă în toate diferendele 
populaţiei după vechiul drept valah.

33pg55
  

Acţiunea şi presiunea prozelită catolică şi politică  a lui Ludovic I 
asupra românilor se concretizează în 1366 prin porunca „ca în întreg 
districtul (Cara)sebeş nimeni altul să nu poată deţine şi păstra moşii, sub 
titlu nobiliar sau cnezial, decât numai adevăraţii  catolicii şi care urmează 
întocmai credinţa pe care o ţine şi mărturiseşte biserica romană”

46 pg89  

Despre această perioadă academicianul Ioan-Aurel Pop conchide: „Acest 
prozelitism acerb, sustinut fervent de braţul secular, adică de puterea de 
stat şi militară ungară, a compromis total atragerea spre Roma (Avignon) a 
românilor, inclusiv a celor două state libere, ai căror suverani s-au 
apropriat în secolul al XIV de sfântul scaun. Interpunerea Ungariei între 
români şi curia papală, cu ajutorul unor metode dure, ca cele recomandate 
de vicarul Bosniei, i-a legat definitiv pe românii de aria ortodoxă”.

46 pg89
 

Un act de împăciuire dintre românii din comuna Sân-Petru şi saşii din Noul, 
din zona Rodnei, din 1557, face referire la un act autentic din 10 iunie 
1366, în care act se menţionează că cei dintâi moştenesc teritoriul acelei 



 

comune de mai bine de 1000 de ani, teritoriu pe care l-au apărat atât ei cât 
şi strămoşii lor cu sânge.

34, 48 pg 66
                      Cetatea Dăbâca, sec VIII-X 

 
Într-un act emis de 

Ludovic de Anjou, datat în 
1368, este menţionat Balc, 
voyvoda Olacorum. Acelaşi 
Balc intr-un decret al 
reginei Maria din 1383 are 
titlu de conte.

54 pg58 

Un document databil 
din 1372, din Banat, 
conţine o listă a 
districtelor, tîrgurilor, 
satelor şi a nobililor şi 
cnezilor bănăţeni care au 
trimis oameni pentru 
săparea şanţurilor de 
apărare  ale cetăţii Orşova. 
Sunt 68 de poziţii.

48 pg137
   

În bula lui Grigore XI 
(1370-1378) din 1374 se arată că anumite părţi ale numerosului popor 
rumân (certa pars multitudinis nacionis vlahorum) au fost convertite la 
catolicism, şi că o mulţime de rumânii (multitudinis quorundam populorum 
qui valachones vocantur) sunt gata să le urmeze exemplu dacă ar avea o 
biserică  episcopală proprie, deoarece ei nu înţeleg  ce li se predică (cum de 
solo ministerio sacerdotum non bene atentari  dicantur)

2 pg 74.
 

Numărul covârşitor al românilor din Banat apare şi din porunca scrisă 
a regelui Ludovic de Anjou de la 1375 prin care aduce la cunoştinţa 
locuitorilor din Banat „militibus, nobilus, clientibus et Walachibus, et aliis 
familis...”

33pg29 
Cu alte cuvinte peste păturica suprapusă şi agenţii puterii - 

militari, nobili şi alţi clienţi era poporul român.  
Regele Ludovic de Anjou al regatului catolic, din centrul Europei, 

denominat în actele vremii Hungariae nu după locuitori, ci după magnaţi, 
cucereşte, la 1377, castrul Medieşul Aurit „de manibus Valachorum” şi 
locuitorilor castrului şi ai satelor din împrejurimi  le fură impus 
catolicismul.

33 pg44 
De acest castru aparţineau 50 de sate de schismatici 

după cum rezultă dintr-o scrisoare a Ecaterinei (văduva lui Simion) către 
papa Grigore al XI.

34 



 

Unelte şi arme din Dăbâca (sec. IX-X) 
 

În regat au venit peste 
autohtonii blachi ac pastorem 
romanorum şi slavi - germani, 
armeni, cumani, pecenegi, greci, 
poloni, boemi toţi menţionaţi riguros 
în croniocile latine ale călugărilor 
germani ce formau osatura acestui 
regat catolic; în nici o cronică a 
timpului nu sunt menţionaţi românii 
ca imigranţi, tocmai pentru că ei erau 
ab originem. 
   Majoritatea covârşitoare a 
locuitorilor celor aproximativ 150 de 

cetăţi din Panonia, Croaţia, Slovacia şi Transilvania era formată din 
germanii organizaţi autonom şi în comunităţi închise.

47pg25 
Din care amintim 

Eisenburg, Ofen, Pesta, Gran,  Weissburg, Plintenburg-Vişegrad, Odenburg-
Sopron, Erlau, Raab, Pressburg, Zips, Kaschau, Schäsbrich, Klausenburg 
şamd. 

Antonius Bonfinius în Rerum Ungaricorum decades quatuor cum 
dimidia (Basel, 1568) referindu-se la  vremea aceluia care a depus eforturi 
susţinute şi continue de catolicizare, adică la domnia angevinului Ludovic I 
(1342-1382),  scrie că în regat credinţa, catolică a fost lărgită într-atât 
„încât mai mult de a treia parte a regatului era pătrunsă de obiceiul 
sfânt.”

47 pg38
  Cui altora le-a fost impusă credinţa catolică decât 

autohtonilor, întrucât germanii erau catolici?  Ne răspund la aceasta 
rapoartele calugărilor franciscani din 1380: 400.000 de „schismatici fuseră 
rebotezaţi  în ritul roman”.

47 pg41
 Chiar fiind o cifră optimistă dă totuşi 

seama de amploarea  convertirii românilor! 
Voivodul Baliţă din Maramureş pleacă, în 1391, la Constantinopol cu 

fratele său Dragoş să ceară patriarhului Antonie ca Mănăstirea Sf. 
Arhanghel Mihai din Peri, să fie pusă direct sub ascultarea patriarhiei. Prin 
documentul din 13 august 1391 patriarhul din Constantinopol a încredinţat 
egumenului Pahomie şi păstorirea bisericilor din ţinuturile Ugocii, Bergului, 
Sătmarului, Sălajului, până în părţile Bihorului.

33pg50
 

În adunarea obştii nobililor din comitatele Sablociu şi Berg din 2 
februarie 1412  s-a ridicat Petru, fiul lui Sandrin, şi a cerut fiilor lui Ioan de 
Dolha, Stanislau şi Petre, să i se plătească ... 



 

Amuletă cu sfânt militar bizantin, sec X-XI, Bihor 
 

În diploma regelui şi împăratului german, 
Sigismund de Luxenburg din 10.02.1419 scrie: 
„Georgius. Filius Iohannis Valochus de Dolha, aule 
nostre familiaris ...”

Ioan-Aurel Pop, Maramureşul UBB
 

În 1428, Sigismund de Luxemburg reia încă 
odată dispoziţiile socrului său Ludovic angevinul: 
„Se despoaie de avere toţi nobilii şi cnezii, care ţin 
pe moşiile lor preoţi ortodocşi, ce duc la rătăcire. 
Să se confişte proprietatea preoţilor români şi să 
se expulzeze din ţară. Căsătoria între ortodocşi şi 

cei de legea Romei e oprită, până ce ortodoxul nu se boteză de preotul 
latin. Nobilii, cnezii şi ţăranii îşi vor pierde moşiile, dacă nu-şi botează copii 
în legea catolică” 

36
. 

Dieta regatului catolic decide, în 1433,  participarea românilor, 
rutenilor  şi sârbilor  la apărarea regatului, dar toţi trebuie să respecte 
legea românească (valachi, ruteni, sclavi fidem valachorum tenentes 
rustici). 

2 pg74
 

În acordul dintre răsculaţi şi latifundiari din 1437. ţăranii românii 
semnau sub titlu de comunitaea ungurilor şi românilor din aceată parte a 
Transilvaniei – „universitas regnicolorum Hungarorum et Valachorum huius 
partis Transylvaniae”.

48 pg60
 De ce nu doar Valachorum, având în vedere că 

maghiarizaţii, la acea dată trebuie să fi fost ca pondere neglijabili? Probabil 
pentru simplu fapt că ţăranii nu ştiau carte şi erau reprezentaţi de clerici 
catolici care se consideau aparţinători naţiunii politice incipiente, dar 
împărtăşau întrucâtva, creştineşte, doleanţele celor pe care-i reprezentau. 
Implicit prin formula aleasă se reprezentau şi ei în acord. 

Din Praga, la 15 noiembrie 1453, regele Ladislau de Habsburg pentru 
slujbele aduse „regatului nostru, aşa zisului regat al  Ungariei”  de 
„credincioşii noştri români Ştefan şi Simion” le confirmă acestora moşia 
Săcel şi părţi din moşiile Sânpetru şi Recea din comitatul Hunedoarei.

46pg64 

Odată în plus, dar acum chiar prin actul regal, se recunoaşte implicit că 
regatul catolic de pe Dunărea mediană, are un nume fortuit Hungariae, 
marea majoritate a poporului fiind schismatică, iar elita catolică şi etnic 
vorbind, de bună seamă, germană. Tot din acest act, ca din sutele de alte 
acte de danii ale regilor catolici, mai trebuie observată inversiunea: nobilii 
„adevăraţi” sunt veniturile şi făcăturile recente dăruite cu moşii de ei şi nu 
adevăraţii cnezi, juzii, duci şi voivozii care „s-au aflat din vechime” şi 



 

„netulburată stăpânire” pe moşii!  Locuitori din 
„Craina” valahă, de pe valea Iliuşa, din judeţul 
Berg sau ungureşte Bereg, se adresează  
Elisabetei Silaghyi, la 1456, pentru ca funcţionarii 
din Berg să le respecte vechile privilegii.   

 
Cruciuliţă bizantină din transilvania, sec X-Xii 

  
Elisabeta dispune ca pe viitor locuitorilor Crainei, 
să li se scadă numărul oilor de dare de la 12 la 6, 
iar zeciuiala să se încaseze nu numai în bani ci şi 
în natură.

33 pg56
 

La 6 februarie 1456, Iancu de Hunedoara, la stăruinţele fanaticului 
călugăr Ioan Capistrano, dă ordin ca toţi preoţii români din satele de pe 
domeniile lui care au fost hirotoniţi  de vlădica ortodox să fie expulzaţi. În 
numai 3 luni fanaticul călugăr convertise 11.0000 de schismatici 
români.

34pg99
 

În 1457 are loc adunarea  nobililor şi cnezilor  şi a celorlalţi români din 
8 districte româneşti – Lugoj, Caransebeş, Mehadia, Almăj, Izvoarele 
Caraşului, Bârzava, Iladiadia şi Comiat pentru apărarea vechilor drepturi.  

În imnul Dunării scris de umanistul Enea Silvius Piccolomini, viitorul 
papă Pius al II lea (1458-1464) aduce un omagiu fluviului transeuropean  
care primeşte vîrtejurile Inn-ului, se încântă de splendorile Vienei, se 
revarsă în câmpiile Panoniei, şi-i împarte pe români.

16 pg 75 

Comitele maramureşan Mihai de Perestin conferă (24 iulie 1462) 
parte din moşiile sale din Voineşti şi Bărdari lui Ambroziu din Dolha şi lui 
Mihai Mare din Rosalia, moşii care au fost a lui Sandrin Bud din Voineşti. 

Sub Matei Corvin (1458-1490) biserica ortodoxă de pe domeniile lui 
Ştefn cel Mare se pare că avea deplină libertate de cult. În timpul unor 
lupte cu turcii, în 1476,   Matei Corvin l-a convins pe papa Sixt al IV-lea să 
interzică franciscanilor din Banat de a mai jigni pe ortodocşi sub pretext că 
ar fi rău botezaţi.

46 pg94 
În 1479 Matei Corvin scuteşte preoţimea 

maramureşeana de impozite.
34 

Dar n-a ţinut mult această pentru că peste 
2 anii Matei, reia politica antischismatică. Matei Corvin îi obligă pe toţi 
românii indiferent de rit, din capitlul de Alba Iulia, să plătească an de an 
dijma obişnuită bisericii catolice! Nu a mai contat pentru românul Matei 
Corvin că răscoala din 1437 din voivodatul Transilvaniei s-a datorat 
abuzului episcopului catolic de Alba Iulia de a impune românilor această 
taxă catolică, în plus, peste quinqagesima oilor şi obligaţia de a apăra  



 

graniţele! În fond nu se schimbase nimic din politica religioasă a lui 
Inocenţiu al III-lea care îi considera pe bizantini eretici şi „injusti 
possessores”, buni de daţi spre „jaf şi pradă”.

46 pg93
 

 
Dacă românii nu mai aveau voie să facă biserici din piatră le-au făcut din lemn 

 

La 1485 secretarul lui Matei Corvin, dar şi cardinal şi episcop de 
Strigoniu, era Simion Bococi de Uglea. Acelaşi, în 1511, a fost unul din 
candidaţii la tronul apostolic a lui Petru de la Roma.

2 pg11 
Tot în 1485 se 

înregistrează o scrisoare a germanilor şi secuilor către Matei Corvin, prin 
care se plâng că datorită tiraniei voivodului Transilvaniei (Şt.Bathory) o 
mulţime de ţărani fug cu familiile în Moldova şi Ţara Românească lăsând 
domeniile nobiliare fără braţe de muncă 

54 pg30
 

Secretarul polon al văduvei lui Ioan Zapolya, voivod al Transilvaniei 
între 1526-1540, scria la 1542 că: „pătruzând  Petru Rareş, voivodul 
Moldovei, cu oştirea sa în Transilvania, nu a întâmpinat piedici .. fiind ţara 
aceasta locuită de români, care din cauza identităţii limbii lor, s-au alăturat 
cu uşurinţă moldovenilor.” 

29 pag 17 

Umanistul Antonius Verancius scria pe la 1550, că valahii îşi trag 
originea din romani şi că limba lor „are nenumărate cuvinte ... la fel şi cu 
acelaşi înţeles ca în limba latină” şi atunci când întreabă dacă le ştii limba 
spun:”Oare ştii româneşte”.

48 pg22
  

Umanistul român Nicolae Olahus, mitropolit şi primat al bisericii şi 
regent al regatului catolic al habsburgilor, este şi el foarte precis: cea mai 
mică parte a regatului este locuită de unguri şi de vorbitori de maghiară – 
„Minima Hungariae portio est, que Hungaros sive populum Hungarico 
solum idiomate utentem, habet”

31 pg4
,
 
adică - în cea mai mare parte din 

regat nu sunt unguri sau locuitori care vorbesc ungureşte. Tot Nicolae 
Olahus, în lucrarea Hungariae, scrie: „Valahii în limba lor își zic rumâni, 
adică romani și socot că vorbesc rumânește, adică în limba romanilor. 
Limba lor mai pură are cea mai mare afinitate cu limba italiană, dar limba 
de care se slujesc, mai ales bihorenii, în biserică, e sporită cu vocabule 



 

slave, din pricina religiei pe care, primind-o, 
dacă nu mă înșel, de la popoarele slave care se 
închină după ritul și dogma greacă, o păstrează 
cu cea mai mare încăpăţânare.”  
 
Ţăran român, după Hering (1888) 
 

La 1566 aproape toate satele 
aparţinătoare de Abrud, 59,  erau româneşti şi 
organizate în voivodate. 

2 pg79.
 

O dispută din 1557 pentru asupra unui 
pământ din satul Romos (Orăştie) între români 
şi saşi se soluţionează în a doua instanţă în 

favoarea românilor aplicându-se principiul „la sarcini egale, foloase egale”, 
raţionament susţinut de români. Principiu modern, ce va fi reinvocat de 
episc. Inochentie Micu.

46 pg59 

Dintr-o conscriere a localităţii Kecikemet, din 1595, aflăm că împrejur 
erau multe turme bogate de boi graşi ale românilor.

33
 în districtul Beiuş la 

1600 din 64 de sate 61 erau româneşti.
2 pg79. 

Celelalte 3 erau ungureşti sau 
maghiarizate?  

Regele Ferdinand al II-lea, Habsburgul, la 1622, cere organelor 
administrative din Croaţia şi Slavonia, să respecte drepturile şi privilegiile 
românilor din aceste provincii.  Mai mult la 1630, Ferdinand al II lea dă un 
statut valah în baza căruia valahii dintre Sava şi Drava erau împărţiţi în 3 
căpitănate în frunte cu cîte un căpitan ales de către cnezi în ziua de Sf. 
Gheorghe.

33pg66 

Dintr-un document al Vaticanului publicat de revista Astra, aflăm că 
mai la sud de Balata, între Drava şi Sava „a fost o populaţiune curat 
românească şi foarte numeroasă” care sub jug turcesc se adresează 
împăratului Sfântului Imperiu Roman, Ferdinand al II-lea, în anul 1631, 
pentru a mijloci trimiterea unui cap al bisericii din orient pentru 
îndrumarea preoţilor proprii

66
. La 1641 Vaticanul îl trimite pe misionarul 

Raphael să-i convertească, pe vlahi, la catolicism.
33pg67

 
Cronicarul Miron Costin, în secolul al XVII-lea într-o scrisoare adresată 

regelui Poloniei aminteşte că cel mai frumos şi mai corect dialect românesc 
se vorbeşte în Sătmar (nn-Maramureş), unde cu toată emigrarea lui 
Dragoş, românii rămaşi acolo sub fratele lui, voivodul  Bâlc, sunt atât de 
numeroşi  ca şi când n-ar fi ieşit nimenea din ţară.

18pg54
  



 

 
Românii din Bihor, Haidu, Sablociu, Ugocea, Sătmar, prin trecerea lor 

sub jurisdicţia episcopatului rutean de la Muncaciu, la 1634, s-au desfăcut 
complet sub raport bisericesc de masa românească din Ardeal.  Noul 
episcopat „ruthean” trimitea în satele româneşti numai preoţi unguri care 
nu ştiau româneşte.

33pg107
    

Turcii, din perioada paşalâcului, i-au împins spre calvinism pe 
magnaţii unguri în ideea de a-i despărţi religious de austrieci, generând un 
fenomen istoric interesant, numit calvino-turcismul ungurilor.  Intensa 
propagandă calvină făcută românilor din Câmpia Tisei, a dus la timpuria 
deznaţionalizare a acestor, mai ales, în judeţele Bihor, Haidu şi 
Sablociu.

33pg71 
 

Episcopul Inochentie Micu pune pentru prima data (1742) în taler 
numărul naţiunii sale în comparaţie cu numărul profitorilor: „Qui Sentit 
Commodum Sentire Debet et Onus”. 

Împărătesa Maria Tereza îi scrie arhiepiscopului de Muncaciu, la 28 
martie 1748, despre Transilvania astfel – în principatul nostru românesc (in 
dicto principatu nostro valahico). Şi într-un memoriu despre convertirea 
românilor ortodocşi din 1750  se afirmă că Transilvania este românească 
(Transilvania fere integro valahica est)

2 pg 79 

Scriitorul Adam Kollár sublinia şi el în 1763 ca limba ungureasca  e 
vorbită numai într-o foarte  mică parte a ţării, aşa cum  pe vremea lui 
Nicolae Olahus cu două secole mai înainte.

2 pg 72
 



 

Seminarul catolic din Oradea publică un 
Calendarium, la 1765, în care sunt înşirate 
satele de rit grecesc de pe teritoriul episcopiei 
şi care erau locuite de români iar limba 
liturgică era valahica, iar în alte localităţi, cu 
populaţie amestecată, se menţionează  pe 
lângă valahica şi „ruthenica”. Multe dintre 
aceste sate se intindeau până la Tisa: Poceiu, 
Acsad, Hosszupali, Abram, Vasad, Leta, Vertes, 
Nadantelek. Satele din estul judeţului Haidu şi 
sudul judeţului Sablociu erau la acea dată 
aproape toate româneşti, cu limbă liturgică 
română

33pg88 

Raicevici care se referea, în 1782, la Tara 
Romaneasca şi Moldova, vorbeşte de 13.000 
de familii venite din imperiu (din Banat, 
Crişana, Maramureş şi Transilvania) care 

plăteau taxe de 140.000 de piaştri.
 
Istoricul Sulzer, care se referea numai la 

Transilvania şi în anul 1787 vorbeşte de 8000 de familii fugite 
54 pg31

 peste 
munţi la fraţi .

 
 

Curtea de la Viena era îngrijorată  (1783) că peste 11.000 de familii 
trecuseră în principatele române. Dar 11.000 de familii însemna f. mult 
pentru fiscul austriac, tocmai aduseră 60.000 de mii de colonişti şvabi în 
Banat. Printe aceste 11.000 de familii fugite peste munţii erau şi români 
din 8 comune arădane. Din 166 de comune din cercul Arad 137 erau curat 
româneşti, 23 erau cu majoritate românească restul fiind ungureşti, 
germane şi sârbeşti.

29 pg25
 

O lovitură grea primesc românii prin înfiinţarea episcopiei greco-
catolice de Haidudorog din 1912, prin sancţiunea pontificelui Pius X. Au 
protestat atunci 20.000 de credincioşi români, la Alba Iulia, care au înaintat 
un Memoriu mitropolitului V.Mihaly de Blaj, care să fie trimis papei.

33pg11
1  

Degeaba au protestat, timoratul mitrololit greco-catolic de Blaj, nu a făcut 
nimica. La 1 iulie 1912 se publică Bulla „Cristi fidelis graeci” şi ministerul 
cultelor de la Budapesta, impune mitropoliei de Blaj să  execute 
despărţirea în termen de 6 luni.  S-a lichidat, printr-un simplu act 
administrativ,  500.000 de greco-catolici români din rândurile naţiunii 
române din Câmpia Tisei! Tot în 1912 şovinismul maghiar, îmbătat şi de 
succesul cu greco-catolicii din câmpia Tisei, la perioada sa de mare 
efervescenţă şovină, a încercat să înfiinţeze şi o episcopie ortodoxă 



 

maghiară ca să rezolve complet şi definitiv problema românească din 
Câmpia Tisei. N-au mai apucat, a venit războiul! 

 
Într-o scrisoare adresată de către împăratul Iosif II, la 26 aprilie 1784, 

cancelarului curţii ungare, vorbind despre limba maghiară, scrie că ea se 
foloseşte numai într-o mică măsură în Ungaria şi provinciile ei, partea mai 
mare a locuitorilor folosind „limba iliră (nn-slavă) cu dialectele ei, precum şi 
limba valachică”.  

La eliberarea Banatului de sub turci, prin pacea, din 1718, de la Podul 
Lung (Passarowitz) austriecii nu găsesc în provincie decât români şi sârbi 
din sudul Dunării, (sârbi imigranţi apar, după 1690, fugind de turci, sub 
protecţia lui Ludovic de Baden

62pg154
), alte naţii nu erau la acea dată în 

Banat. Nici la 1767, după o lucrare publicată la Viena mai târziu, în 1780, de 
Fr. Griselini, nu erau prea mulţi unguri şi maghiarizaţi!  



 

 

 
Tineri din Ţara Oltului la finele secolului al XIX-lea  

 

Şapte ani mai târziu, Johan Jakob Ehrler prezintă noului guvernator al 
Banatului o lucrare Banatul de la origini până azi, unde populaţia pe 
naţionalităţi apare la 1774 după cum urmează: Români 220.000, Sârbi şi 
aromâni 100.000, Germanii (tocmai colonizaţi) 53.000, bulgari şi ungurii 
2.400 şi Evrei 340.

17 pg30  
E adevărat, atunci Banatul era administrat direct 

de Viena, până 1778 când îl transmite administraţiei de la Buda! După 
atâta efort de catolicizare, calvinizare şi maghiarizare, iată tabloul rasial şi 
confesional al Europei centrale: la 1785, în teritoriile eliberate de sub turci 
cu un veac înainte, dependente acum de habsburgi, cândva coroana 
bizantino-papală a lui Ştefan I, teritorii în sine multietnice şi 
multiconfesionale, maghiarizaţii şi maghiarii atinseră deja 29% din 
populaţie, moment în care magnaţii lansează campania „modernă” de 
maghiarizare prin politici culturale, cam sălbatice, e drept, din moment ce 
ultimul argument de convingere era bâta, pumnul şi glonţul şi când 
„istoria” o permitea genocidul şi expulzarea. 

În anii 70 ai secolului trecut, profesorul Oltean, din Jula (azi Ungaria), 
descoperă la sud de Balta, cu ocazia unui recensământ, câteva mici aşezări 
din bordee de români nemaghiarizaţi. Uimirea a fost aşa de mare încât 
profesorul se întreba cum să-i conscrie! În Panonia şi Câmpia Tisei, şi 
Transilvania cu timpul, „schismaticii” au fost catolicizaţi şi ulterior parte 



 

calvinizaţi, parte pe jumătate catolicizaţi (greco-catolicii)  dar gena n-a 
putut fi schimbată. 

 
1900. Familie de boieri din Ţara Oltului 
 
Iată o fărâmă din dovezile puse pe masă de cercetătorii istoriei 

bazinului median al Dunării, suficiente,   ca cititorul să-şi facă propria idee 
despre rasele, etniile şi evoluţia lor confesională. Scurtul material 
iconografic  înşiruit în aceste pagini, fără remarci, este el însuşi o descriere 
istorică a continuităţii indigenilor în bazinul median al Dunării. N-am mai 
pus în balanţă păstrarea  a sute de cuvinte precum: strungă, ţap, mioară, 
berbece, turmă, cârlan, putină, mocan, baci, păcurar, măciucă, fluer, 
cimpoi, cetină, brânză, urdă, sămânţă, mălai, plăcintă, merinde, ardei, 
armaş, arnăut, boier, vecin, neam, biserică, popă, clacă, luncă, poiană, plai, 
cătrinţă, cojoc, stână, coteă, dulap, odaie, căruţă, cumpănă, găleată ş.a. de 
către românii maghiarizaţi. Lingviştii noştri de azi n-au cultura 
cuprinzătoare a limbilor, a culturilor  şi a istoriilor popoarelor din bazinul 
Dunării ca să fie de ajutor în această direcţie. Aşa după cum nu poţi fi bun 
istoric dacă nu eşti şi lingvist, aşa nu poţi fi lingvist cu valoare adăugată 
mare dacă n-ai o cultură vastă. Nu mai sunt cei ce erau odată fala 
lingvisticii mondiale – B.P.Haşdeu, I.Bogdan, S.Puşcariu, I.I.Russu. 



 

Armata regatului  
Ana Comnena (1083-1153) a scris despre 

evenimentele din timpul domniei tatălui ei, 
împăratul Alexios Comnen (1081-1153), în 
Alexiada. Un astfel de eveniment a fost 
trecerea Dunării a unei armate, conduse de 
scitul Tzeglu, formată din sciţi, sauromaţi şi 
daci. Dacii au fost conduşi de regele Solomon 
scrie Ana Comnena, contemporană cu 
evenimentul!? Un rege Solomon al daco-
românilor în sec Xi  nu se cunoaşte. Poate este 
o mică eroare de transliteraţie întrucât 
contemporan cu Alexios Comnen era regele 
Hungariae Coloman (1095-1116). Probabil 
prin această mică precizare avem informaţia 
corectă: regele Coloman în fruntea unei mici 
armate de români (daci) s-a alăturat sciţilor, 
de fapt daco-romanilor nord dunăreni, pentru 
atacarea imperiului bizantin.  

 
Luptător dac 
 

În cronica sa minoritul Paulus de Veneţia (†1334), scrie că apărarea 
trecătorilor estice ale Transilvaniei era un vechi obicei al românilor din 
aceste locuri.

34pg248 
Evident dinaintea aduceii sichililor. 

Registrul cetăţii Varad dintre 1201 şi 1235 conţine o notiţă despre mai 
marele iobagilor castrensi din cetatea Borsod, Petru, care voia să oblige pe 
castrenzii acelei cetăţi de a păzi închisorile, la care iobagii răspunseră că ei 
nu sunt îndatoraţi decât a merge la război şi nu pot fi obligaţi la alte 
servicii.

76 vol1 pg 388 
Iobagii, la origine, erau ţăranii liberi de pe pământurile 

„regeşti” şi de pe lângă cetăţi şi în schimbul libertăţii erau îndatoraţi la 
serviciul militar. 

Românii din zona Sibiului apar cu organizaţii militare proprii 
independente astfel: la 1210 comitele Ioachim al Sibiului în fruntea unei 
armate compuse din saxoni, români, secui şi pecenegi  merg în ajutorul 
ţarului din Vidin , Asan, la cererea regelui Andrei al II-lea.

29 pg43
 

În 1260 cnezii Creţu, Cupisa şi Racu din Sirmium, pentru apărarea lui 
Bela al IV-lea de puhoiul tătărăsc, sunt ridicaţi la rangul de nobili. 

76 vol1 pg388
 



 

 

Scene din lupta de la Posada din 1330 din Cronica pictată de la Viena 
 

În bătălia de la Kreussenbrunn Bela al IV lea atacă Austria, la 1260, cu 
o mare armată formată din cumani, unguri, siculi, români dar şi islamici, 

schismatici şi greci.  

În 1275 mai mulţi iobagi din Ţara Făgăraşului sunt ridicaţi la rangul de 
nobil pentru serviciile militare prestate mai înainte, iar în 1287 iobagul 
Dionisos al castelului Ung este ridicat la rangul de nobil pentru vitejia sa în 
lupta cu cumanii.

76 vol1 pg398
 

În 1291 împotriva ducelui Albert de Habsburg armata regatului 
Hungariae cuprindea în mod cert români.

48 pg86 

Contra lui Basarab armata lui Carol Robert de Anjou (1330) are în 
principal cnezii români din Banat, Haţeg, Zarand, Câmpia Tisei şi 
Maramureş. Pentru vitejia dovedită bănăţenii Carpat, Stan, Neagu, Vlaicu şi 
Vlad primesc titlu de nobili şi pământuri şi sate pe apa Timişului.

34pg171
 

Un document a lui Carol Robert de Anjou, din 1326, atestă donaţia 
moşiei Strâmtura  către cnezul Stanislau, fiul lui Stan, pentru merite 
militare.

76 vol1 pg 388
  

În 1303, în documentele cancelariei regale apare voivodul Nicolae din 
Maramureş

34pg140 
care era când în relaţii de prietenie când de duşmănie cu 

regalitatea. 
În 1333, Carol Robert de Anjou îi scotea pe magistrul Marcu, 

vicecastelan de Unguraş, şi pe Toma, fratele său, fiii lui Nicolae, fiul lui 
Bartheleu...din starea lor de iobagi (apărători) ai cetăţii Fagach (azi în Ungaria)  
trecându-i în rândul slujitorilor liberi şi nobili ai regatului pentru serviciile 
credincioase aduse în lupta de la Posada împotriva lui Basarab.

48 pg257 
 În 



 

1335 un alt Toma, castelanul cetăţii Chokalw 
(azi în Ungaria), este întărit în drepturile sale 
pentru  faptele vrednice de veşnică amintire 
din 1330.

48 pg258 
 
 

Printr-un alt document, din 1358, emis de 
Carol Robert de Anjou se dăruieşte cnezului 
Socol  două moşii pentru viejia în luptă.
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Pentru participarea lui Dragoş la răzbelul 
de pedepsire a lui Bogdan Vodă, întemeietorul 
Moldovei, din 1359, regele Ludovic de Anjou  îi 
dă acestuia cu drept ereditar  proprietăţile 
infidelului Bogdan. În mod expres îi mai 

recunoaşte şi titlu de nobil  şi pentru urmaşii lui. 
În 1360 Ludovic de Anjou dă posesiunea Rona de Sus (Maramureş) lui 

Stan fiul lui Petru pentru vrednicie faţă de coroană. La 1365 Dragomir a 
pierit în luptele de la Diu (Vidin), iar fratele său şi-a găsit moartea în 
Polonia în luptele contra lituanilor.

34pg141
 

În 1362 regele Ludovic de Anjou dăruieşte lui Vlad, fiul lui Muşat, 
satul Zlaşti din districtul Hunedoarei, pentru merite  militare aduse 
coroanei şi credinţă arătată faţă de rege.

34pg196
 

În 1369 românii se plâng regelui Ludovic I că deşi au apărat cetăţile 
până la întoarcerea acestuia din răzbelul cu Vlaicu Vodă şi au plătit 
cheltuielile cu întreţinerea oştirii, armata, la întoarcere, i-a jefuit!

34pg175
  

La 1371 intr-un act se vorbeşte de satul Cărămida astfel „Teglavar 
vocatum vulgariter secundum vero olachos Caramada”; odată numele 
tradus, apoi esenţa o obligaţie a românilor din Banat de a întreţine 
fortificaţiile şi castrele din zonă.

 34pg172 

În anii 1371-1372, 60 de cnezi români din Banat au fost obligaţi să dea 
300 de muncitori pentru a se termina fortificaţiile cetăţii Orşova

34pg172
 

(frecvent în documentele vremii: Ursua, Urscia – un posibil derivat din 
Ursoaia).

 

Regele Ludovic I la 19 iunie 1376 dăruieşte „românilor noştri Surian, 
Dumitru, Toma, Bogdan, şi Blasiu fiii lui Voicu” moşia Bolvasniţa pentru 
„vrednicia lor în multe expediţii ale noastre şi mai cu seama în oştile 
noastre pornite împotriva sârbilor şi bulgarilor” 

Din scrisoarea regelui Ludovic de Anjou către voivodul Ardealului, din 
1377, reiese că satele din capitlul de Alba-Iulia erau locuite de români, 
conduse de cnezi şi juzi după vechi norme de drept românesc, norme  care 



 

existau atunci peste toate 
ţinuturile. Cnezii alcătuiau 
grupele de călăreţi din satele lor, 
româneşti, schismatice, care 
adunate formau banderiul 
episcopului catolic. 

În vremea Sigismund de 
Luxemburg, împărat romano-
german, şi rege al Ungariei (1387-
1437) turcii cuceriseră 
Adrianopolul şi ameninţau 
teritoriile la nord de Dunăre. 
Împăratul care trăia în Germania 
a lăsat apărarea nobililor, 
banderiilor organizate de episopii 
catolici şi autohtonilor. În acest 
context rolul militar al românilor 
din Banat, Haţeg şi Hunedoara 

creşte semnificativ şi va exploda exponenţial sub Iancu de Hunedoara. 
Soldaţii învredniciţi după biruinţele asupra turcilor sunt „răsplătiţi” 
recunoscându-le vechile drepturi juridice, dar înobilându-i după datina 
germană şi catolică.  

Actul de împăcare dintre români şi saşi din 1383 îndatoreşte pe 
români a „păzi munţii de la Tălmaciu până la Săceni”.

76 vol1 pg 400
 

În 1387 împăratul Sigismund dăruieşte lui Ion Românul moşiile Iza şi 
Apşa pentru merite militare. Tot Sigismund, în 1397, îi dăruieşte lui 
Ladislau Românul moşia Pogăniciu (Caraş) ca recompensă pentru serviciile 
militare aduse.

34pg176 

La 1415 Sigismund confirmă scutirea de dijma oieritului din timpul lui 
Ludovic de Anjou al românilor din Feleac pentru serviciile de apărători ai 
drumului spre Cluj.  

Un document a lui Ludovic de Anjou, din 1420, recunoaşte marele 
servicii militare în lupta de la Severin contra  turcilor a cnezului Bogdan, fiul 
lui Nicolae, fiul lui Măgoiu.

76 vol1 pg 388
 

În 1428 Sigismund ţine o adunare cu nobilii şi cnezi români din 
Mehadia şi confirmă posesiunea moşiilor Ruginoasa, Topliţa şi Leorgis  ca 
recompensă pentru sacrificiul nobililor români Mihai şi Roman din 
Măcicaşu în luptele cu turcii la Dunăre.

34pg177
 în veacul al XV-lea îi întâlnim 

pe români peste tot locul unde primejdia era mai mare în Europa centrală.
 



 

Faptul îl confirmă însuşi împăratul 
Sigismund în actul militar din 1429  în care 
se spune că  poporul românesc din 
Ungaria era obligat să ridice armele ori de 
câte ori e nevoie. Dieta regatului catolic 
hotărăşte, de altfel, la 1433, în faţa 
pericolului turcesc, ca Banatul să fie apărat 
de românii, sârbi şi cumani.

34pg184
 Şi 

întradevăr fraţii Iancu şi Ion Corvin, în 
1439, preiau cu succes apărarea cetăţilor 
Severin, Orşova şi Mehadia.

2 pg74 
Cu români  

şi prin români, căci alţii nu erau pe acolo. 
Regele Vladislav I Iagelo (1440-1444) 

dăruieşte românilor Ştefan şi Mihai din 
Crăciuneşti (Maramureş), în 1442, satele şi 
moşiile Crăciuneşti, Bocicău şi Lunca  
pentru serviciile militare aduse 
coroanei.

34pg145 
Tot Vladislav şi tot în 1442 

dăruieşte cnezilor Nicolae şi Mihai din Banat  trei părţi din comunele 
Berzeasca, Ohaba şi Toplicean  pentru serviciile militare aduse.

34pg179 

Acelaşi rege dăruieşte voivodului Chindriş de Sălaş, în 1444, o nouă moşie, 
Crivadia, pentru vitejia şi merite militare în luptele cu turcii. 

La campania cea lungă din 1443, ce viza alungarea ocuparea 
Adrianopolului şi alungarea turcilor din Europa,  condusă de Iancu de 
Hunedoara cea mai mare parte din „cruciaţi” erau românii lui Iancu din 
Transilvania şi lui Vlad Dracul din Ţara Românească. Oştirea românească 
ocupă Sofia, dar nu mai reuşeşte să treacă Balcanii 

11pg32-37 

In 1446 Iancu de Hunedoara dăruieşte cnezatul Cincişului nobilului 
Dan şi fraţilor săi pentru eroismul în luptele cu turcii. Pentru merite 
militare nobilului Murgu îi confirmă posesiunea Nădăşiţei de Sus. În anul 
următor şi nobilul Ioan, fiul lui Cândea din Râu de Mori, primeşte oraşul 
Sântă Maria şi comuna Toteşti pentru merite militare.

34pg201 

Tot în 1447 Iancu de Hunedoara îi dăruieşte lui Simion de Cuhea şi 
fratelui său pentru meritele în luptele cu turcii cnezatul Cuhea 
(Maramureş). 

34pg145
 

La 1450 Nicolai Woywoda Wlachorum primeşte satul Tăuţi (Gilău) cu 
îndatorirea ca şi mai departe să îndeplinească serviciile militare. O altă 
danie a lui Iancu de Hunedoara din 1451 e destinată fraţilor Dan, Suscă şi 



 

Gostoian, fiii lui Mihai din Săcel, care primesc - cnezatul Săcel
34pg151 

pentru 
meritele în luptele cu turcii. 
În vara anului 1456 Mahomed al II lea 
pornise asupra Belgradului cu intenţia 
de a-l cucerii, socotit, pe moment, 
cheia Europei. Iancu, care prevăzuse 
pasul otomaniilor reuşise să strângă 
peste 25.000 de voluntari din 
Transilvania, Banat şi Maramureş  dar 
şi din Panonia, Boemia, Germania. 
Până la momentul luptelor, tabara lui 

Iancu se îngroaşă şi atinge cam 40.000 de voluntari şi mercenari. Au plecat 
la Belgrad şi garnizoanele din Carpaţii meridionali, flancul sudic al 
creştinătăţii rămând în seama lui Vlad Ţepeş. Erau, cei mai mulţi, oameni 
din popor (agricolae, fossores et arattores fere inermes). La 4 iulie 
Mohamed este în faţa zidurilor Belgradului şi încep ostilităţile. La 22 iulie 
Iancu ocupă lagărul turcilor capturând toate tunurile acestora. Cuprinşi de 
panică, turcii dispar în noaptea de 22/23 iulie 1456.   

O scrisoare regală din arhiva opidumului Bistriţa, din această vreme, 
invită pe voivodul Ardealului de a obliga pe saşi să conducă contigentul lor 
alături de contigentul românilor din valea Rodnei.  

In 1462, Matei Corvin dăruieşte comuna Sub Cetate împreună cu 
turnul de piatră  şi vama Haţegului nobilului Ioan Chendereş pentru marile 
servicii militare aduse de nobilul român, tatălui său.

34pg202 
Tot 1462 acelaşi 

Matei Corvin dăruieşte nobilului Ioan de Ilia comunele Cicmău şi Techerău 
în semn de recunoştinţă pentru vitejia dovedită în multe expediţii militare.  

Un document florentin din 1479 arata componenţa armatelor puse la 
dispoziţia lui Matei Corvin contra turcilor: 38.000 din Ţara Românească, 
32.000 din Moldova, 28.000 din Transilvania şi 14.000 din „Ungaria”  

74pg18
 

şi cum cea mai mică parte a „Ungariei” era formată din maghiari sau 
vorbitori de maghiară din cei 14.000 se poate estima, din cele deja 
prezentate, că numai bănăţenii, hunedorenii şi maramureşenii dădeau cea 
mai mare parte, grosul restului fiind dat de bihoreni, germani şi slovaci  
înregistraţi şi ei ca aparţinând regatului catolic şi prin confuzia curentă  
asimilaţi ca „ungurii” şi mai departe ca maghiari. Cam la aceiaşi concluzie, 
3% maghiari în armata regatului, ajunge şi istoricul Ştefan Meteş ca o 
concluzie a lucrării Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX.

36 

pg473
 



 

Ofiţeri ai regimentului grăniceresc năsăudean 
(1763-1851) 
 

Matei Corvin confirmă şi întăreşte, 
în 1481, pe cnezul Teodor în posesia 
moşiei vechi pentru credincioasele 
servicii date tatălui său Iancu Corvin, în 
pericol pe câmpia Mierlei în 1448.
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În 1494 regele Vladislav II Jagelo 
(1490-1516) îi scuteşte pe nobilii români 
din districtul Haţeg de a mai plăti 
coroanei câte 200 de oi (cincizecimea) 
pentru serviciile militare apărând regatul 
de atacurile dezlănţuite de turci.

34  

Un act mai nou, din 1664, ordonă 
românilor Sandru, Candrea, Stanciu şi Stoica din partea Anei Bornemiza să 
servească mai departe militar cetatea Făgăraşului. 

76 vol1 pg400
  

 

Pe cont propriu 
O pagină admirabilă  scrie, în 1849, armata de tărani, revoluţionari, 

conduşi de Avram Iancu pentru libertate, demnitate  şi supravieţuire. 
Generalul Lüders recunoscând unui diplomat francez, la Bucureşti: „fără 
românii din Transilvania, comandaţi de Iancu, ruşii n-ar fi fost în stare să se 
măsoare cu Bem.”... 20000 de oameni din trupele lui Bem  au fost 
imobilizate de români. Maghiarii au făcut din cauza lor cauza unei caste.

77 

pg159
   

 

Armata imperiului 
Maria Tereza (1740-1780) în confruntarea cu Prusia avea nevoie de 

noi recruţi şi se adresează în 1741 dietei din Pressburg (Bratislava) 
magnaţilor unguri; aceştia au strigat: Vitam et sanguinem pro rege nostro 
Maria Theresia!  Magnaţii au plecat acasă şi au trimis împărătesei 
regimentele româneşti. 

65 pg13
 

În 1744, când împărăteasa Maria Tereza a cerut o nouă recrutare,  
„nobilii” au refuzat, şi dieta de la Sibiu a votat, după certuri îndelungate,  
un regiment de 1000 călăreţi din care: 48 saşi, 112 din „secuime” şi restul 
feciori de ai noştri. 

3 vol I, pg376 
După 1866, tot prin lege, „nobili” s-au scutit 

complet de serviciul militar către monarhie! 



 

Ofiteri români pe frontul din Italia, 1917 
 

În ultimul răzbel dintre Maria 
Tereza şi Frederic II al Prusiei, pentru 
succesiunea în Bavaria (1778-1779),  
regimentele româneşti   s-au purtat cu 
mare bravură recunosc imperiali.

65 pg12   

Anul 1866 a fost unul dezastruos 
pentru imperiul habsburgic şi pentru 
imaginea sa. Înfrângerile din Boemia 
(Köninggraetz) în faţa Prusiei au fost 
greu de explicat, nici trădarea unor 
regimente aţâţate de conspiratori 
unguri şi italieni nu le pot justifica pe 
deplin. În acest dezastru generalizat 
între puţinele pagini eroice pe seama 

Austriei una a fost scrisă de căpitanul David Urs, comandantul portului 
Lissa din Adriatica care cu 1800 de oameni a ridiculizat flota de război a 
Italiei condusă de amiralul Persano.

3 vol3, pg408
 Profitorii dezastrului Austriei 

din acei anii n-au fost eroii, ci trădătorii, după cum se ştie.
3 vol3, pg413

 
În 1867 erau în imperiul Habsburgic 8-9 regimente  în care 

majoritatea fiind românească limba română era limba de comunicare în 
regimente. La 5 febr. 1907 deputatul Vaida-Voevod, în parlamentul de la 
Buda spune: „Dintre 47 de regimente 14-17 sunt cu majorităţi maghiare şi 
cel puţin 30 sunt regimente cu majorităţi nemaghiare ... Dacă tinem cont 
de această situaţie ... ajungem la concluzia că numai regimentele 68 
Solnoc, 46 Seghedin şi 38 Kecskemet sunt curat maghiare, prin urmare în 
total 3 regimente, celelalte nu.  Din contră ... Mai observ şi faptul că ar fi 
mai multe regimente cu totul nemaghiare, dacă evreii de la regimente nu 
ar fi consideraţi maghiari”

57 pg 240
   

În 1909 a mai rămas un singur regiment în care se vorbea româneşte 
restul fiind formal „maghiarizate”. Limba de comandă a fost şi a rămas 
totuşi germana. 

39 pg31   

 În 1914 Austro-Ungaria declanşează primul război mondial, ca 
urmare peste 80.000 de tineri români se refugiază în România, alte zeci de 
mii sunt internaţi şi deportaţi, peste 1734 sunt arestaţi şi averile confiscate 
şi totuşi sub arme erau o jumătate de milion de români, adică aproape 25% 
din toată armata K&K! 

50 pg311
 Conform recensământului „unguresc”- adică 



 

falsificat în cascadă aşa cum vom arăta mai jos, din 1910, în Kakania erau 
6,27% vorbitori de română, încă o probă ...   

Regimentele, etnice româneşti, au fost duse cu precădere pe 
frontul italian pentru a evita pe cât se poate   frontul românesc. Toamna 
anului 1918, când încep revoluţiile bolşevice şi revoluţiile de eliberare ale 
minorităţilor în Kakania, găseşte o parte din trupele române compacte pe 
frontul italian. Acestea se reîntorc spre casă prin Viena. Ca o ironie a 
istoriei, regimentele române, foarte disciplinate, ostile prin spiritul lor rural 
anarhiei,  sub comanda lui Iuliu Maniu restabilesc ordinea în de acum, fosta 
capitală imperială, cuprinsă de haos, jafuri şi bolşevism. Alte unităţi 
române opresc jafurile şi anarhia la Praga. După restabilirea ordinii trupele 
vin acasă şi formează grăzile naţionale asigurând securitatea locuitorilor 
Transilvaniei greu loviţi de bandele criminale ale foştilor „stăpâni”.  

 

 
Harta ţării Maramureşului 

 

În fine, cine altcineva decât cnezii şi voivozii împreună cu populaţia 
autohtonă putea forma grosul armatei regatului catolic? Şi cine altcineva în 
1914  formau grosul armatei imperiului decât ţăranii români, slovaci, 
moravi, croaţi şi şvabi sau meseriaşi germani?  



 

Transilvania - vatra românilor 
Între provinciile istorice româneşti  Transilvania a fost cea mai 

protejată la iureşul  popoarele migratoare din secolele IV-XI, oricum, ea 
fiind nucleul statului dac şi centrul provincei Dacia Felix. Ca atare munţii au 
ocrotit etnogeneza românească. În această vatra s-au format primele 
scaune cu juzi şi primele „ţări” cu voivozi şi cnezi ale: Almaşului, Haţegului, 
Banatului, Zarandului, Codrului, Beiuşului, Lăpuşului, Maramureşului, 
Bârsei şi Oltului. Dar „rumâniile populare” erau pe tot spaţiul din jurul axei 
reprezentate de Dunărea de mijloc şi de jos, şi reprezentau aborigenii, în 
raport cu ceilalţi ce au migrat din secolul IV încoace până la ultimii nomazi. 
Din acest spaţiu ultrasilvanus, adăpostit, au descălecat întemeietorii 
statelor extracarpatice ale Moldovei şi ale Ţării Româneşti. 

 

 
Din acest spaţiu, datorită catolicizării timpurii, vitregiei 

latifunduarilor şi maghiarizării forţate românii au emigrat, aşa cum am 
arătat, deja, la fraţi, în spaţiile extracarpatice din est şi sud, sau în America 
la începutul sec XX. Nu se cunosc imigrări în masă din sud peste Dunăre  
decât în cazul: sârbilor care au fugit din patria lor originară la nord din 
cauza  opresiunii turceşti. Imigrări fictive apar în istoriagrafia unor căutatori 
de „drepturi” istorice la cei ce nu le au şi tocmai pentru că nu le au. 



 

Fenomenul de epurare „rasială”are 4 aspecte 
maghiarizarea, colonizarea, etnocidul şi expulzarea 
 
Primul genocid din Europa modernă 
 În 1848 s-a produs primul etnocid din istoria Europei moderne când  
40.000 de români au fost executaţi în Transilvania. Acest genocid a fost 
prefaţat de asasinatele de la Jucuri, Vaida-Cămăraş,

43 pg467 
Sâncrai, Mihalţ şi 

Luna. La Luna, de exemplu, treizeci şi mai bine de tineri români au fost 
împuşcaţi de autorităţile ungureşti pentru că au refuzat „conscrierea de 
recruţi” pe motiv că legea de recrutare nu e sancţionată de împărat. Cum 
nici nu era.

 
În primăvara lui 1849 s-au organizat echipe pentru vânarea 

fiinţelor umane. În Abrud au fost împuşcaţi 32 de bărbaţi, 18 femei şi 6 
prunci. La Ocna Mureş 64 bărbaţi, 4 femei şi un prunc. Şamd.

3 vol2 pg484-492
 La 

22 februarie 1849 baronul Fureszi a vânat la Chirileu 6 bărbaţi şi o femeie,  
la 15 martie în pădurea Berghieş  au fost vânaţi 11 românii, la Hodac şi 
împrejur  7 bărbaţi şi o femeie, la Ibăneşti 7 bărbaţi. La 17 martie o trupă 
condusă de Jenei a terminat asasinarea a 600 de români etc.

71pg34  

La finalul primului război mondial a fost şi măcelul de la Beliş. Maniu îi 
comunică, din Ardeal, lui Brătianu, aflat la Paris, în februarie 1919, că 
atrocităţile ungureşti continuă zilnic, conduse de autorităţi ungureşti.

9 pg52 

 
Genocidul continuu 1940-1945 
În al doilea război mondial, aliatul lui Hitler dar şi precursorul 

ideologic al acestuia, Horthy, a trimis la moarte sigură sute de mii de 
români.  Miklós Kallay, primul ministru al Ungariei horthiste, răspundea 
unei comisii parlamentare  despre înfrângerea armatei a II-a „ungare” la 
Don: „Noi am pierdut 100.000 de oameni, dar nu vă speriaţi, nu erau 
maghiari”

25 pg69
. Ori se ştie că după protocolul din 1 februarie 1942 şvabii 

din Ungaria şi din teritoriile anexate au fost integraţi în unităţi germane. 
După Raul Şorban, numai din zona de nord-vest ocupată de unguri, au fost 
duşi la deminat, în faţa frontului din est, peste 150.000 de românii 
neinstruiţi, tocmai cu scopul purificării etnice. Astfel cu un sfert de milion 
de nemaghiari Ungaria mare e mai pură. Concentrat pentru front în armata 
ungară şi trimis în Ucraina, intelectualul clujean - Tudor Bugnariu notează 
despre unităţile armatei a II a din care a făcut şi el parte :  ,,La Gherla (nn-
acolo a avut loc formalitatea de încorporare a lui Tudor Bugnariu) mişcări 
neobişnuite. Nicíodată n-am văzut atâta lume adunată aici; mii de ţărani... 
toţi români. ..  Comandantul companiei îmi pune în vedere că funcţia mea 



 

reală va fi aceea de translator şi că va trebuí să-l ajut (...) ca să se poată 
descurca cu numele acestea  scâIciate de români, sârbi, ucrainieni, care 
formau compania. .. Scriind numele celor mobilizaţi, mă surprinde faptul 
că, deşi erau ortografiate în ungureşte, imensa lor majoritate erau 
româneşti, sârbeşti ori ucrainiene... În cazarmă domina limba română. Din 
prima zi îmi dădui seama că, îndeplinind cererea lui Keitel, Horthy 
intenţiona să trimită pe frontul de răsărit trupe de minoritari, ... Din 
primele zile avui posibilitatea să-i cunosc pe minoritarii din companie. În 
afară de un cadru restrâns de soldaţi unguri în termen, compania era 
compusă din rezervişti de vârsta mea români, sârbi, ucrainieni... Au fost 
instruiţi în grabă pentru a fi trimişi pe front... Pe întregul teritoriu ocupat de 
unităţile Diviziei erau adunaţi soldaţii români. Nu-mi închipuiam să fie atât 
de mulţi. Era clar că Horthy, pentru a-şi îndeplini obligaţia faţă de Reich, 
vrea să-i sacrifice pe minoritari... 20.11.1943. Plecând din Bieliţa (Ucraina), 
întâlnim un grup compact de maramureşeni ... soldaţii nu ştiau, iar ofiţerii 
nu voiau să ştie că Armata a II-a (ungară) fusese trimisă de la început 
pentru a fi sacrificată"

57pg231 
Iată o carte poştală trimisă acasă de lt. Vasile 

Păltineanu, din Răşinari, de pe front, din armata regală română: 
„15.11.1943. Dragii mei puişori, Vă scriu această scrisoare de la o 
depărtare foarte mare de voi. Pe aici e cald cu vânt continuu. Până în 
prezent nu mi s-a întâmplat nimic, drumul fiind asigurat de aviaţie. În drum 
prin Ucraina am întâlnit foarte mulţi români din Ardealul cedat ce făceau 
serviciu în armata maghiară. Pot să spun că mai mult de jumătate sunt 
români, astfel se plătesc ungurii de război, tot pe pielea românilor..."
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Nu trebuie să uităm că în afara de armata a II a au existat încă, din 
1941, unităţile de muncă şi deminare din faţa frontului german formate tot 
din români, evrei şi ruteni. Şi aici referitor la armata a II-a ungară, din nou 
ungară înseamnă de fapt, română! Despre această formă a genocidului 
instrumentat de Ungaria, vom produce o dovadă a unui evreu din 
batalioanele de muncă, ca o prefaţă la Soluţia finală (aprilie 1944). 

Amintim, în Panonia epurarea rasială  mai cunoaşte o formă – 
expulzarea şvabilor după al II-lea război mondial.  Fenomenul de 
maghiarizare a românilor dintre Tisa şi Carpaţi are la rîndul său, două 
forme esenţiale: maghiarizarea grupurilor pe teritorii întinse cuprinzând 
oraşe şi  sate întregi şi maghiarizarea familiilor. În continuare ne vom referi 
doar la primul aspect al maghiarizării. Însă fenomenul de maghiarizare nu e 
o particularitate în Transilvania, maghiarizarea a cuprins tot spaţiul 
administrat de şovinismul maghiar, la fel de devastatoare în Suabia 
Turcească, unde 90% erau germani, cât şi în restul „Ungariei”.  



 

Maghiarizarea românilor şi secuilor din arcul carpatic 
 

Ancadramentul usii bisericii SF. 
Arhangheli (1812  Sărmaşu) 

 

O mână de călăreţi, sichili, 
au fost trimişi de regalitatea 
catolică, de osatură germană, la 
marginea estică a Transilvaniei 
cu obligaţia de a ajuta pe 
români la paza trecătorilor. 
Sichili –  înseamnă păzitori într-
o limbă turcică, şi nu 
reprezentau o etnie anume. De 

altfel originea etnică a secuilor a rămas o necunoscută.  
Pe lângă obligaţiile comune de pază ale românilor şi sichililor, 

românilor le mai revenea, numai lor, paza în cnezatele Vlăhiţa şi Breţcu
52

. 
În cronica sa călugărul minorit Paulus de Veneţia, decedat la 1334, scrie că 
apărarea trecătorilor estice ale Transilvaniei era un vechi obicei al 
românilor din aceste locuri.

34pg248 
Confirmând astfel, odată în plus şi în mod 

direct, informaţia despre originea etnică a autohtonilor. 
 Nici unde, în istoriografie, nu se vorbeşte de o colonizare a secuilor. 

Că numărul lor era nesemnificativ rezultă din însăşi faptul că regele Andrei 
al II-lea aduce, din 1224, în sprijinul apărării trecătorilor sud-estice şi  
cavaleri germani (teutoni).  

Sichilii erau organizaţi militar şi au primit privilegii economice şi 
juridice faţă de autohtoni. Alegeau în fruntea lor un căpitan şi un jude, se 
conduceau după jus Olachalis şi păstrau organizarea în scaune (judeţe). 
Ulterior, în documente apare pe lângă jus Olachalis şi jus Siculicalis, dar nu 
e sigur că schimbarea denumirii ar fi implicat şi conţinutul. Judecata la 
„secui” se face în scaun, acesta, scaunul, avea 12 membri plus judecătorii, 
exact ca la români!   

Teodoric numit de papa Grigore al IX-lea (1227-1241), episcop al 
Milcoviei în 1228 (mort în invazia tătară, 1241), adică episcop peste 
curbura Carpaţilor, le răspunde secuilor să nu mai insiste pentru crearea 
unei noi dioceze a cumanilor întrucât: „în aceiaşi biserică secuii, cumanii şi 
românii se pot întâlni laolaltă ... după cum pot să-l audă pe Apostol: nu 
există grec sau iudeu, după cum nici barbar sau scit”.  

16 pg58 
 

 



 

O diplomă a lui Bela al IV lea de la 1251 referitoare la aşezarea 
siculilor în Curbura Carpaţilor  vorbeşte de „popoarele noastre” din acea 
zonă. La 1256 dijmele ce urmau a se strânge „ex parte Sicolorum et 
Valahorum” erau destinate epicopiei de Strigoniu.
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În prima jumătate a veacului XIII se întâlnesc numai sate de grăniceri, 
dar după retragerea tătarilor s-au ridicat castele regale, şi, odată cu ele, s-
au aşezat în preajma lor acei ,,jobagiones castrenses", care formau sate cu 
privilegii şi o largă autonomie. Regele Ladislau (1272-1290) arată că s-au 
prezentat înaintea lui cnezul Ursu cu magistrul Dominic, ca şefi ai tuturor 
românilor din această comună, care s-au plâns de nenumăratele jafuri şi 
prădăciuni pe care au a le îndura din partea secuilor, încât românii nu mai 
sunt în stare să furnizeze cetăţii lemnele de care avea nevoie pentru a fi 
fortifcată. Regele, după ce le ascultă plângerea, ia sub protecţia sa comuna 
Vlăhiţa, şi obligă românii de aici să dea şi pe mai departe lemnele necesare 
întăriturilor cetaţii. În schimb, le acordă următoarele favoruri: să fie scutiţi 
de orice dijma, să dea numai dările îndatinate pentru biserica din 
Odorheiu, să fie scutiţi şi de aşa numita ,,dicatione taxa", în schimb să 
plătească cnezului lor dările cuvenite. De asemenea nimeni să nu încerce 
să strângă de la ei darea boilor ,,signatura boum" şi mai departe să fie 
scutiţi de orice ,,dicacio,, după, datina Săcuilor". Numirile topice din ţinutul 
secuilor sunt în majoritate de origine româno-slavă. Cele mai multe vârfuri 
de munţi poartă numiri româneşti ca de exemplu: Archita, Găluga, Cioara, 
Putna, Bucin, Saca, Piatra, Ciucaşiu, Jomşa, Bogdan, Găinuşa etc. pe care le 
întâlnim pe toate în masivul Harghita, aşezat în mijlocul „secuimei”. 
Numirile crestelor celor mai înalte din munţii Bodocului, în preajma cărora 
nu se mai află, azi nici urmă de element românesc, încă sunt de origine 
românească ca de exemplu Ciomagu, Tiţelu, Moara Mare, VârfuI, Bordei, 
Gogan, Vertej şi altele. 

Printre aşa zişi secui de azi din Curbura Caparţilor, de pe versanţi 
munţilor Harghitei şi Bodocului se întâlnesc numiri curat româneşti ca de 
exemplu: Feher Nyiko (Alba Mică), Părul, Sâncele, Găini, Foiu, Desag, 
Bogata, Bâscu, Ion, Dungu, Roman, Galata, Gemenii, Goran, Letea-Mare şi 
Mică, Bădeni, Raţa şamd.

34pg246
  

De atunci de a lungul secolelor privilegiile lor, tot mai mari, se 
alimentau din discriminări din ce în ce mai insuportabile pentru autohtoni. 
Convieţuirea dezechilibrată între mica „elită” de noi veniţi şi marea 
majoritate, a românilor deposedaţi de drepturi şi aduşi la sapă de lemn, s-a 
reglat parţial prin „deznaţionalizare”, mai forţată, mai naturală, a 



 

românilor, până în secolul XVIII.  Alţii au trecut în Moldova. Numai în 1767, 
s-au refugiat  din zonă 24.000 de familii în Moldova!
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De la începutul secolul XIX, lupta contra românilor ia forme 
instituţionalizate când pe lângă bisericile maghiare (termen preluat de la 
maghiarofoni care, când se referă la bisericile lor, nu se referă la ele cu un 
atribut creştin, ci cu atributul rasial), administraţie, societăţi de stat, şcoală 
şi armată sunt înfiinţate societăţi de maghiarizare, sunt editate manuale şi 
proceduri de maghiarizare, sunt întocmite planuri, hărţi şi culoare de 
maghiarizare.  

Confesiunea ortodoxă era doar o erezie, tolerată în funcţie de 
bunăvoinţa principelui şi stăpânului – usque ad beneplacitum principum ac 
regnicolarum - cum stă scris în Constituţia feudală a Principatului autonom 
al Transilvaniei.  Chiar viaţa era tolerată sau nu! Germanul Konrad Jakob 
Hildebrand, care însoţeşte trei ambasadori suedezi prin Transilvania, în 
drum spre Constantinopol, în 1656, a fost izbit de numărul mare de 
români, pe care-i considera urmaşii  vestiţilor ostaşi romani; dar aceşti 
valahi îndură un tratament atât de aspru încât consideră spânzurătoarea o 
favoare în locul tragerii în ţeapă. Priveliştea groaznică a românilor traşi în 
ţeapă, la intrarea tuturor satelor pe care le-a parcurs în Transilvania, îl 
marchează pe Konrad Jakob Hildebrand.
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Un exemplu de maghiarizare prin biserică mai recent, dintre sute de 
alte exemple: către 1892 proprietarul Boer Traian a construit o biserică 
romano-catolică pentru atragerea românilor la această confesiune, după 
ce tatăl său Traian Boeru, preot greco-catolic a trecut înapoi la ortodocşi în 
1872, pentru ca în 1874 să treacă  comunitatea românească la catolici.

52 

pg156
 Acest viraj era necesar întrucât Vaticanul nu admitea, formal, trecerea 

directă a greco-catolicilor la catolicism.  
Pe Valea Nirajului maghiarizarea a fost aşa de masivă, intensă şi chiar 

violentă uneori, mai ales la sfârşitul secolului XIX, astfel că limba română a 
dispărut complet către 1920.

52 pg84
 Presiunile şi teroarea exercitate asupra 

elementului românesc românofon şi maghiarofon erau duse la extrem, aşa 
cum arăta  în 1862 un „secui” din Sândominic  spunând unui ziarist din 
Arad: „eu, sincer, nu sunt secui, dar dacă vorbesc româneşte risc să fiu 
bătut”

52 pg180 
  

Numele de familie a copiilor erau maghiarizate şi ortografiate 
ungureşte. Gheorghe Sibianu din Aita Mare , care avea doi copii, a trebuit 
să aducă un act prin care renunţa la confesiunea ortodoxă, altfel nu erau 
acceptaţi copii la şcoală. Ne având altă alternativă omului i-a fost schimbat 
şi numele în Szebeni!

39 pg 14
    



 

 
Naţionalităţile din Ungaria conforn 
censului din 1890 de Balogh Pall 

 
Şi astfel de cazuri pot fi 

citate cu zecile de mii, în 
Transilvania, Banat, Câmpia Tisei 
şi Maramureş. 

De altfel, atunci, când numai 
aveau răbdare sau cum sugera 
Samuel Decsi – maghiarizarea pe 
neobservate, maghiarizarea se 
făcea în stradă şi cu bâta, cum s-a 
întâmplat în opidumul german 
Buda(Ofen)-Pesta, unde ungurii şi 
maghiarizaţii nu atingeau nici 
19% din totalul populaţiei,  la 
finele secolului XVIII-lea. Şi 
maghiarizarea cu bâta, în stradă 
nu este o metaforă

62
! 

În Bicsad majoritari erau 
maghiari, 1-10% erau germani şi 

mai erau o minoritate redusă de slovaci susţine Balogh Pál în A Nepfajok 
Magyarorszagon (Naţionalităţile în regatul Ungariei), Budapesta, 1902, 
conform recesământului din 1890, dar la confesiuni admite că 30-40% sunt 
otodocşi!

12 pg17  
În lumea ştiinţifică e recunoscut faptul că toate 

recensămintele ungureşti erau de trei ori trucate în sensul umflării ponderii 
ungureşti, odată metodologic – dacă vorbeai ungureşte erai automat 
ungur,  odată pe teren prin intimidare şi a treia oară la prelucrarea datelor 
la institutul de statistică. Cu alte cuvinte o comună curat românească la 
1750 ajunge după un secol de maghiariarizare, în lucrarea lui male fide 
Balogh Pal, mai maghiară decât în realitate, ajunge „pur ungurescă”, deşi 
cu 30-40% ortodocşi!, mulţii alţii greco-catolici, 1-10% germani şi alte 
câteva procente de slovaci  şi alţii.
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Pe această bază, tipic „ungurească”, acelaşi autor stabileşte conform 
recensământului din 1890 că în Transilvania (ţara din spatele Pietrei 
Craiului) în 652 de localităţi erau majoritari ungurii, în 178 saşii, în 2 slovacii 
şi în 1785 românii.

12 pg11 
Anumite corecţii se pot face plecând de la 

confesiunile ortodoxă şi greco-catolică, cum e cazul de mai sus, al 



 

Bicsadului, unde numărul ortodocşilor, a greco-catolicilor şi a lutheranilor 
fiind în fapt covârşitor,  maghiarizaţii greu identificabili catolici şi calvini 
rămânând în minoritate. Deci 651 sate „ungureşti” nu 652, chiar 
considerând mai departe maghiarizaţii unguri sau  chiar maghiari. Dar 
astfel de cazuri sunt cu sutele.  

In comuna Ciucsângeorgiu românii erau consemnaţi în statisticile vremii 
după cum urmează: în 1750 - 178, în 1871 - 197, în 1910 - 183, în 1930 - 
231. Înainte de 1940 erau 300 şi existau două şcoli de stat cu predare în 
română şi maghiară. În septembrie 1940 învăţătorii şi preotul au fost 
alungaţi şi de atunci românii n-au mai primit educaţie în limba română.

52 

Tot aşa în Ghelniţa, Lemnia, Lisnău, Căpeni, Mereşti,Crăciunel,Plăieşii de 
jos, Plăieşii de sus, Ocland, Vârghiş, Băţanii Mari, Aita Seacă, Cernatul de 
jos, şamd.  

I.I.Russu amintea:  „Inainte de 1866 majoritatea populaţiei din Cristur 
era formată din români,  către 1900 se vorbea româneşte, însă după legea 
lui Apponyi, toţi cei care vorbeau româneşte erau blamaţi; preotul român a 
fost alungat, biserica distrusă, în locul românilor au fost colonizaţi germani, 
armeni şi ţigani maghiarofoni; vechile familii româneşti din Cristur - unele 
se numesc Sztojka iar altele precum Fogarasi, Balint, Fodor, Simon, Balas, 
Fejer, Eleches sau Demeter au nume maghiare sau maghiarizate”

52 pg76
. în 

1968, în Marea Adunare Naţională, o deputată din zonă propune ca în locul 
denominaţiunii de Cristur să se adopte denominaţiunea de Cristurul 
Secuiesc iar Marea Adunare Naţională aprobă, cu aplauze!  
        Casele, prelucrarea lemnului, sedentarismul şi muncile câmpului, 
crestăturile, costumele, ţesăturile, ceramica, cântecele, obiceiurile de 
botez, de nuntă şi de înmormântare, denominaţiunile şi numele sunt 
identice cu ale românilor. Când au fost ori s-au deznaţionalizat românii, ei 
au „plecat” cu toată moştenirea lor (credinţe păgâne şi creştine, obiceiuri, 
colinde, strigături, dansuri, cusături, crestături) părăsind doar limba şi 
uneori şi confesiunea. De unde învârtita coruptă (ceardaşul) la un popor 
nomad. Jocul în doi, în pereche poate fi numai la un popor de multă vreme 
sedentar şi agricultor.   



 

Casa din Bancu 1862 (Harghita) 

 
Cum au venit nişte nomazi de 
stepă în curbura Carpaţilor cu 
tradiţia prelucrării lemnului, 
identică  în toate ţările 
româneşti  cisalpine şi 
transalpine din Maramureş, 
Ţara moţilor şi Ţara de sus 
până în Hobiţa, Severin şi 
Timoc?  De altfel împăratul 

Iosif al II-lea îşi nota uimit în jurnalul său, după o călătorie (1783-84), că 
ungurii locuiau într-un fel de bordee-iurte săpate sub pământ din care se 
vedeau doar acoperisurile

4
. Altfel zis - sub influenta autohtonilor,  panonicii 

români, germani şi slavi, începuse procesul de sedentarizare a nomazilor. 
De unde olăritul la nişte nomazi care beau apa din burdufuri din piele de 
cal şi nu foloseau instrumentar casnic fragil? De unde numele sărbătorii 
naşterii Mântuitorului Karacioni dacă trecând prin Kiev, la finele secolului al 
IX-lea, nu slavii, dar nici măcar cneazul lor nu se creştinase încă? De unde 
organizarea lor în scaune şi a germanilor, de mai la sud, în Stuhle dacă nu 
de la judeţele şi juzii românilor din acel colţ de daco-romanie?  

La început într-un cadru extrem de ostil, mai apoi şi puşi la zid de 
aparatul ecleziastic, politic, administrativ, juridic, militar şi în final şi scolar, 
în condiţiile divizării confesionale a românilor operate de Viena la începutul 
secolului al XVIII-lea, românii din centru ţării nu aveau decât două 
posibilităţi: să se maghiarizeze sau să se refugieze în Moldova. Cei rămaşi 
au împrumutat altă limbă dar sângele nu l-au putut împrumuta! Până şi 
etnograful german Paul Hunsdorfer (1810-1891, maghiarizat Hunfalvy) din 
perioada efervescenţei şovine admitea că secuii sunt un amestec cu 
autohtonii.

52 pg118
 Savantul Nicolae Iorga concluziona pe bună dreptate: 

„Secuii din Carpaţi sunt în majoritate românii deznaţionalizaţi, aşa cum o 
arată habitatul lor tradiţional, felul de construcţie a caselor şi modul de 
prelucrare a pământului”.

52   

Blocul „secuiesc” este, de altfel, o invenţie recentă, de după 1848.
52 
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Maghiarizarea Budapestei  

Dar când vorbim de maghiarizare este cel mai bine de urmărit 
dinamica maghiarizării Budapestei, odată un înfloritor opidum german. 
Cele două entităţi Buda şi Pesta au fost întemeiate respectiv reîntemeiate 
(Pesta – magna es ditissima villa Teutonicorum) de negustori germani  la 
începutul mileniului al 2-lea când schimburile comerciale cu estul se 
dezvoltă rapid, ca o conseciinţă, catolicismul preia iniţiativa în 
îndepărtatele teritoriile nord-estice.  În perioada după alungarea turcilor şi 
refacerea economiei Panoniei, Ungaria medievală, a devenit cimitirul 
majorităţii covârşitoare germano-româno-slovace, prin ura minorităţii faţă 
de alteritate. Iată mai jos un fragment din articolul referitor la demografia 
Budapestei, din Revay Nagy Lexikona, Budapesta, 1912, vol IV:  

 
Maghiarizarea ultrarapidă s-a făcut cu bâta, cum a arătat Johann 

Weidlein.
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Întra-adevăr, maghiarizarea în zona urbană a fost masivă. În 
primul rând era interzis românilor stabilirea în oraşe. De exemplu în 
Sighişoara un român nu putea înoapta până în 1918! Cei care au pătruns, 
totuşi, şi-au maghiarizat numele şi au acceptat maghiarizarea. Nici saşii n-
au fost trataţi altfel, chiar dacă oraşele din câmpia Panoniei până în Carpaţi 
au fost construite de ei!  În opidumul Deva, situat în centrul unei regiuni 
româneşti, unde maghiarizarea n-a rupt prea mult în zona rurală, totuşi între 



 

1880 şi 1910 structura etnică în urbe a evoluat după cum se vede în tabelul de 
mai jos:
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Unguri şi maghiarizaţi               + 293,9% 
Români       + 21,2% 
Germani       - 67,7% 

 
Maghiarizarea Suabiei Turceşti 
 
Suabia turcească, cum îi spun şvabii (sau Branau cu centrul în 

Funfkirchen, maghiarizat Pecs) a fost la începutul secolului XVIII o terra  

 



 

deserta, după eliberarea Panoniei de sub turci de către austrieci. Austria 
colonizează zona cu şvabi aduşi din ţara şvabilor (Baden-Wurtenberg), 
astfel că zona era  curat germană la începutul secolului XX şi după aproape 
un secol de maghiarizare, din care ultimii 50 (din 1867) a fost o 
maghiarizare furibundă.  Vezi mai sus o situaţie statistică edificatoare.
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Maghiarizarea furibundă 
 
George Bariţiu în „Părţi alese din istoria Transilvaniei” scrie despre 

noua concepţie a societăţi ungureşti, care a asistat la eşecul exterminării 
românilor dictate de Kosuth, în octombrie 1848, şi anume nimicirea 
spirituală. Adică vinarsul (rachiul), discordia între fraţi (uniţi şi neuniţi) şi 
coruperea românilor prin renegaţi. Această  tehnică de „exterminare 
spirituală” a făcut mari ravagii, după 1867, printre români. 

 
Legea electorală nr XXXIII din 1874
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Această lege nu e decât o măsură excepţională luată de minoritate în 
contra majorităţii. Iată: 

 Conform articolului 2 din legea electorală XXXIII/1874 au drept de 
alegere fără nici un cens, pe baza îndreptăţirei vechi, toţi aceia, care au 
fost introduşi în listele electorale de la 1848 pînă la 1872.  

 Conform articolului 4 în comunele rurale din Ungaria au drept de vot 
toţi aceia care posedă cel puţin 4ha de pământ (adica 8 jugăre). 

 În comunele rurale din Transilvania au drept de vot numai aceia care 
plătesc dare după un venit cadastral de cel puţin 84 de florini sau care 
au case şi plătesc dare  cadastrală de 79 de florini şi 80 de creiţari ... 

Din aceste prime 3 paragrafe ale legii rezultă că: 

 Toată „nobilimea” mare şi mică sau scăpătată – în alte cuvinte 
maghiarizaţi mai vechi şi mai noi – au drept de vot necondiţionat. În 
1885 intr-o comună ardeleană Pista Aron – porcarul satului era votant 
pentru că era nobil, iar primarul nu era votant!

 
 

 În Transilvania censul comunelor urbane era de 3-6 ori mai mic decât al 
comunelor rurale. Motivul fiind acela că spre deosebire de comunele 
urbane care erau deja, în 1874, substanţial maghiarizate, iar 
maghiarizare continua sub mare presiune

39
, comunele rurale erau, incă, 

româneşti.  

 Censul comunelor rurale din Transilvania era de  9 ori mai mare decât al 
comunelor rurale din Ungaria (propriu-zisă) întrucât un venit de 84 de 



 

florini se obţinea după 75 de iugăre iar în Ungaria (propriu-zisă) nu se 
cerea un venit anume ci să ai în posesie 8 iugăre de pământ! 

Dar nu numai censul diferit, ci şi arondarea cercurilor electorale întregeau 
nedreptatea din Transilvania.  Aceiaşi lege electorală, în art. 65, mai 
dispune că  alegerea să se facă în anumite centre electorale şi nu în 
comunele de reşedinţă ale votanţilor.  În Cehul-Silvaniei (jud. Sălaj), în 
1884,  candidatul Gheorghe Pop de Băseşti, în condiţiile censuale enunţate 
de legea electorală (XXXIII/1874), avea circa 900 de alegători, pierde totuşi 
alegerile faţă de candidatul maghiar care avea teoretic 140 de alegători. 
Alegătorii rurali a lui Pop de Băseşti, cam 600-700 vin la Cehul-Silvaniei, 
care e centrul de votare, pe la orele 10 dimineaţa. Sunt întâmpinaţi de 
„armată cu baioneta în vârful puştei şi le declară că nu-i lasă să intre în 
oraş.”

 
 În ciuda protestelor Partidului Naţional Român, alegătorii sunt ţinuţi 

la marginea oraşului şi reprezentantul maghiar e declarat învingător! Şi aşa 
avem următoarea statistică: 6 milioane de maghiarizaţi şi unguri trimit 417 
deputaţi şi 10 milioane de nemaghiarizaţi nu trimit nici un deputat în 
parlamentul de la Budapesta. Cei 7 deputaţi naţionali ai saşilor, în timpul 
din urmă, sub presiune şi „împăcare”, au intrat în partidul liberal 
maghiar!
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Justiţia. Doar câteva exemple
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În comuna Rişculiţa (jud. Hunedoara) locuitorii, care confecţionau 
spete (o piesă de la războiul de ţesut) ca să trăiască netulburaţi din 
profesia lor, şi-au cumpărat câteva parcele de pădure. În septembrie 1890 
se trezesc cu pretorul şi cu jandarmii care le spune că pădurea li se ia şi se 
anexează erariului (administraţiei financiare a statului) şi dacă se opun vor 
executa această volnicie cu forţa. Pentru că săteni se opun sunt arestaţi de 
o companie de soldaţi parte din românii  sunt întemniţaţi  4 luni, parte sunt 
reţinuţi în sat de soldaţi. Căpitanul companiei în urma cercetărilor nu poate 
reţine nimic împotriva sătenilor şi îşi retrage soldaţii eliberând pe cei 
reţinuţi fără motiv. În procesul intentat pretorului de către comună pentru 
recuperarea cheltuielilor cu întreţinerea soldaţiilor şi a timpului pierdut în 
închisori s-a decis împotriva reclamanţilor.

  

La sărbătoriile Rusalilor, din 1885, feciori din Hălmagiu participă în 
costume naţionale. 22 dintre ei au fost daţi în judecată, târâţi prin puşcării 
şi obligaţi la amenzi însemnate (sentinţa tribunalului Arad nr 4066 din 
5.11.1885).

  

În baza ordonanţei 384 din 24.02.1885  jandarmii din Câmpeni  iau cu 
asalt Lupşa şi Valea Lupşei şi învăţătorii sunt ameninţaţi că vor fi împuşcaţi 



 

ca cânii dacă în ziua comemorării martiriului eroilor Horia, Cloşca şi Crişan 
ies din casă, iar preoţii care-şi săvârşiau misa lor obişnuită au fost daţi afară 
din biserici de jandarmi.

 
 

Un funcţionar din Hida (jud. Cojocna) dispune jandarmeriei prinderea 
preotului, curatorului, judelui şi a altor 3 juraţi din Sânta-Mărie şi târârea 
acestora la judecătoria locală şi de acolo la tribunalul Cluj. În final, după ce 
au fost maltrataţi nu s-a reţinut nimic în contul românilor. 

În 25.03.1879 pe o dispută minoră legată de Buna Vestire, în Oarda de 
Sus, se trimit jandarmii pe capul locuitorilor; aceştia prind câtiva tineri îi 
leagă şi îi vâră într-un coteţ şi se apucă de băut. După ce se îmbată, încep 
să pună zgarda pe toţi locuitori ce treceau pe stradă. Intervin femeile şi 
copiii care cer eliberarea celor închişi şi legaţi. Jandarmii beţi trag omorând 
un sătean şi rănind grav alţi 40.  Tribunalul condamnă 30 de români la 
închisoare pentru agitaţie. Abia a doua instanţă constată că au fost 
nedrept încarceraţi şi dispune eliberarea sătenilor. Inutil să mai menţionăm 
că jandarmii n-au păţit nimic.  

În 1886 la o dispută între un arendaş din Bucium şi comuna Mogoş, la 
o petrecere câmpenească, intervin jandarmii şi omoară 15 români. Ucigaşii 
în loc de pedeapsă sunt lăudaţi de comenduirea din Cluj! Tot în 1886, la 
Zlatna, militarii unguri ucid 3 localnici. Nu sunt pedepsiţi ucigaşii ci li se face 
proces românilor. Cu martori care n-au fost la faţa locului şi care nu ştiau 
româneşte, mulţi români sunt condamnaţi la închisoare. În a doua instanţă 
se constată nevinovăţia arestaţilor. Ungurii ucigaşi nu au păţit nimic – 
vorba lui contelui Széchenyi: ungurul trebuie iertat şi când omoară pe tatăl 
său! ŞAMD. 

 
Şcoalele. Doar câteva exemple
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În 1766, împărăteasa Maria Tereza, cere guvernului din Banat, să se 
„ingrijească” ca în fiecare comună să se înfiinţeze câte o şcoală. „Îngrijirea” 
a însemnat că 100 de parohii ortodoxe erau libere să înfiinţeze 100 de şcoli 
confesionale, numite şi poporale sau „şcoale naţionale greco-neunite”. 
Printr-o ordonanţă a ministrului de resort, nr 3763 din 20 mai 1874, către 
confinul militar bănăţean, se decretează toate şcolile poporale din acel 
confiniu şcoli comunale, adică maghiare! S-au răpit pe calea unei simple 
ordonanţe  ministeriale 100 de şcoli ale comunităţii româneşti pentru 
maghiarizare.

65 pag.63
 

Reprezentanţele comunale din 84 de comune din vechiul confiniu 
militar din Banat, au luat hotărârea de a înfiinţa pe cheltuială proprie, în 
1881, a unui gimnaziu superior în limba poporului, în Caransebeş. 



 

Comunele au ridicat edificiul şcolar şi l-au dotat cu un venit anual de 
17.525 de florini pe an. Generalul Traian Doda depune în 18 februarie 1882 
cererea de înfiinţare a gimnaziului cerut de comunele româneşti! Până în 
1892, la data redactării Replicei

65
, anul 1892, petiţionarii n-au primit nici un 

răspuns de la minister!  
 
Sechestrarea averilor 
Despoierea ţăranului de avere, deşi continuă şi sistematică în toate 

timpurile, a atins   un grad ridicat de sălbăticie sub „constituţionalismul 
unguresc” – sub Dualism. După ştergerea iobăgiei în 1848, feudalii sunt 
despăgubiţi,  rămnând chestiunea pădurilor şi a păşunilor de rezolvat. Prin 
patentele imperiale date se putea rezolva şi problema pădurilor şi a 
păşunilor, dar acestea nu se aplică, în Transilvania. Feudalii recurg la 
procese cu sate întregi sechestrate şi vândute la licitaţie cum s-a întâmplat 
la Tofalău (Mureş) când baronul Carol Apor, totodată preşedintele 
tibunalului Mureş, a primit satul în posesie, evacuând 300 de suflete.
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Regimentul 17 românesc, din confinul militar Năsăud, înfiinţat de 
Maria Tereza, în 1762, este desfiinţat, în 1852, de împăratul de proastă 
amintire, Franz Iosif, după ce regimentul şi-a vărsat sângele în peste 133 de 
bătălii pentru monarhie.  Şcolarizarea subofiţerilor şi dotarea regimentului 
cu uniforme se făcea pe socoteala confinului prin 2 fonduri băneşti 
alimentate de cele 40 de comune din confin. Prin desfiinţarea confinului în 
1852, s-a recunoscut grănicerilor şi descendenţilor dreptul de proprietate 
asupra acestor fonduri şi asupra munţilor, pădurilor şi păşunilor ţinutului 
grăniceresc. Toate aceste averi le sunt furate prin repetate tertipuri 
administrative! În 1885 guvernul îl numeşte pe baronul D.Banffy comisar 
guvernamental al fondurilor. Şi din acestă poziţie fondurile nu mai ajung la 
proprietari. Mai erau celelalte averi ale confinului aşa că guvernul revine şi 
îl numeşte pe acelaşi român renegat comisar peste toate averile 
comunelor grănicereşti. Din acestă nouă poziţie urmează un proces 
„aranjat” cu un fost proprietar, Kemeny, despăgubit la timpul lui, şi 
comunele plătesc despăgubirea din nou, dar munţii şi păşunile ajung 
Banffy! Povestea se repetă şi azi sub cominterniştii noi, care au pus mâna 
pe putere în 89 la Bucureşti cu ajutorul KGB-ului, şi sub noii politiieni CrIC! 

 
Deznaţionalizarea prin armată 
Aşa cum am văzut, fie ca supuşi ai clerului înalt care trebuiau să dea 

regelui în caz de răzbel câte un banderiu, fie ca iobagiones castri obligaţi să 
apere cetatea, opidumul sau drumul comercial din zonă, fie sub cnezii şi 



 

voivozii proprii, românii formau armata regatului catolic, care pe cât de 
convenţional se numea armata ungară, pe atât de puţin putea fi maghiară 
tocmai datorită minorităţii ungurilor şi maghiarizaţiilor până în secolul XX, 
când maghiarizarea cu toate cele 4 aspecte ale sale la care ne-am referit, 
fără să le acordăm la toate un minim spaţiu, a sporit artificial numărul 
„ungurilor”.  În ultima fază a maghiarizării, şi armata a fost prinsă în acest 
joc, deşi armata era sub comanda Austriei în Kakania, cum numeau, 
intelectualii liberali, monarhia dualistă. Austriecii au fost incapabili să 
strunească sălbăticia purificării etnice nu numai pentru majoritătea 
româno-slovaco-germano(catolică), dar nici pentru saşii lutherani. Astfel că 
în regimentele din Banat, Maramureş şi Transilvania unde limba 
regimentelor era limba română a fost introdusă maghiara; comenzile au 
fost şi au rămas în limba germană. În 1909 din nouă regimente româneşti 
unul singur mai rămăsese cu limba regimentului limba română, pe front, în 
faţa morţii, nu s-a mai ţinut cont de ordin şi s-a vorbit tot româneşte. 

 
Spargerea structurilor etnice prin colonizarea şi emigrare forţată 
În timp ce majoritatea germano-româno-slovaco era lovită şi dislocată 

sub toate aspectele: educaţional, cultural, administrativ, economic, juridic, 
pe la 1880 a început colonizarea intensivă cu scopul de a sparge unitatea 
românească în Banat, Câmpia Tisei, Maramureş şi Transilvania. Pentru 
colonizări s-a alocat la început 3 milioane de florini, suma crescând de la an 
la an ajungând în 1910 la 10 milioane de florini.  În acest scop se 
cumpărase peste 91.000 ha de pământ arabil.

39 pg48  
Scopul declarat al 

colonizării era de a sparge unitatea naţiunilor nemaghiare şi întâi de toate 
„marea valahă”. Colonizarea a fost aşa concepută încât să urmeze cursurile 
râurilor Mureş de la Seghedin la Reghin, Someş, Crişuri. Evident 
colonizarea se corobora cu toate celelalte forme de maghiarizare.  În 
Banat, unde nu erau unguri au adus muncitori agricoli din pusta panonică, 
Copiii din familiile româneşti numeroase şi sărace erau trimişi în azilul din 
Timişoara de unde erau plasaţi în familii de unguri sau de maghiarizaţi. Aici 
în doi-trei ani uitau limba maternă, şi primeau o nouă „identitate”. O altă 
metodă de purificare etnică era acordarea familiilor române sărace pământ 
pe termen de 20 de ani, care nu mai trebuia răscumpărat dacă se 
maghiarizau. Lângă Lugoj la 1898 erau colonii ungureşti în localităţile:  
Ţipari, Ghizela, Bethausen, Bodo, Dumbrava. 

39 pg51
  În Banat un val nou de 

colonizare începe în 1900 când pe valea Timişului s-a organizat un lanţ de 
colonii cu scopul de a atinge Ilia şi Dobra unde erau alte colonii recente 
care făceau legătura cu valea Mureşului. Şamd. Noile principii de 



 

colonizare au fost stabilite de experimentatul politician ziarist Beksics 
Gustav, promotorul şovinismului, care s-a implicat în proces de la început. 
Bazele teoretice ale colonizării le pune în cartea „A nemzeti politika 
programja Erdelyben es Szekelyföldön” (Programul politicii naţionale în 
Transilvania şi Secuime) publicată la Budapesta în 1896.

72 vol1, pg440
 În 1909 

ministrul agriculturii  a elaborat o lege nouă care prevedea alte 10 milioane 
de coroane, pe o perioadă de 12 ani, pentru susţinerea coloniştilor. Până la 
izbucnirea răzbelului în 1914 se mai organizează 21 de colonii cuprinzând 
mii de familiile colonizate în zona Rodna - Prundul Bârgăului.    Pandantul 
colonizării cu „unguri” era sărăcirea românilor în aşa hal încât să emigreze 
singuri. Colonizarea trebuia împletită şi cu politica de industrializare şi cu 
celelate „metode” şcolare, religiase şi administrative care şi au arătat 
bunele rezultate în maghiarizarea oraşelor.

10  
În acea perioadă, 1890 – 

1918, din ţara Oltului, în medie 90% din familii aveau câte unul sau mai 
mulţi tineri emigraţi în America, şi într-adevăr o parte dintre aceştia nu s-
au mai întors niciodată. Situaţia era vizibilă în anii 50, din secolul trecut, în 
fiecare sat din ţara Oltului prin casele de zid vopsite în albastru şi toate 
făcute după acelşi tipic, în aceiaşi perioadă, cu bani din America. Casele 
vechi înlocuite erau toate din lemn, astfel că pe la 1950 aveai poza 
completă, în fiecare sat de sub munte, a celor care n-au fost în America la 
începutul secolului. 

 
Statistica ungurească şi ultimile „forme” al maghiarizării 
Tradiţia falsificării recensămintelor  era binecunoscută nu numai 

intelectualilor majorităţii germano-slovaco-române ci şi peste hotarele 
imperiului habsburgic.  Astfel ziarul „Deutsche Allgemeine Zeitung” din 30 
decembrie 1934 amintea cititorilor săi că fostul director ai Institutului de 
Statistică de la Budapesta, cu douăzeci de ani înainte a fost felicitat official 
pentru contribuţia statisticii la maghiarizare.

4 pg39
  Şi pe bună dreptate: în 

1930 s-a publicat la Budapesta un album memorial (Magyar Statisztikai 
Szemle) închinat Institutului Central de Statistică în care s-a subliniat că 
rezultatul programului de maghiarizare între 1720-1850 este de 500.000 de 
români, germani şi slovaci maghiarizaţi, şi între 1850-1910 1.500.000 dintre 
majoritari din formalul regat au fost maghiarizaţi.

4 pg31
 Adică odată cu 

dualismul procesul de complex de maghiarizare s-a accelerat de 6 ori! 
Preotul slovac Rohacek din Nyiergyhaza care îndemnase populaţia slovacă 
să reziste presiunii oficialităţilor şi să se declare ceea ce sunt, slovaci, a fost 
acuzat şi condamnat la 5 ani închisoare pentru crima de uneltire împotriva 
statului unguresc! 



 

Coperta cărţii secrete Românii din 
Ungaria 
 

O mică parte din 
malversaţiunile pe 3 paliere a 
statisticii oficiale ungureşti pot fi 
corectate prin luarea în 
considerare a confesiunii, aşa cum 
am arătat deja pentru cazul 
particular al comunei Bicsad. Dacă 
facem această mică corecţie pe 
recensământul unguresc din 1900 
când pentru prima dată, oficial, 
ungurii şi maghiarizaţii depăşesc 
50% din total în arealul administrat 
de Budapesta, atunci avem de fapt 
49,68% unguri şi maghiarizati.

72vol3 

pg1161  
Concluzia cărţii lui Balogh Pal, 

despre recensământului din 1890, amintită mai sus
12

  este că 
maghiarizarea românilor prin impunerea limbii maghiare n-a dat 
rezultatele scontate de guvern! Din acest motiv ministrul de interne, Iuliu 
Andrassy, şi ministrul cultelor şi învăţământului, Albert Apponyi, au sprijinit 
elaborarea, de către Antal Huszar, a unui tratat amplu intitulat, neutru - A 
magyarorszagy romanok (Budapesta, 1907), tipărit în 25 de exemplare şi 
având un caracter strict secret. „Cartea aceasta de mari dimensiuni, 
conţine pe lângă un enorm material informativ, relativ la toate aspectele 
vieţii românilor din Transilvania, planul sistematic de maghiarizare, 
respectiv de desfiinţare a acestora, prin măsuri de stat.”

  
– scria Onisifor 

Ghibu.
67 pg154

  
În prima parte a lucrării, între altele, se înşiră factorii care alimentează 

rezistenţa românilor la maghiarizare. Această rezistenţă „naţionalistă, 
extremistă” e îndreptată în contra Statului Naţional Maghiar! În partea a 
doua a lucrării autorul se ocupă de distrugerea unităţii demografice a 
românilor şi oferă soluţii. În partea a treia se ocupă de necesitatea 
încadrării bisericii greco-catolică în biserica romano-catolică. În partea a 
patra se ocupă de necesitatea desfiinţării autonomiei bisericii ortodoxe şi 
abrogarea regulamentului organic elaborat de mitropolitul Andrei Şaguna. 
Mai departe Antal Huzsar se ocupă de şcoli şi de instituţiile de cultură de 
pe aceleaşi poziţii ultraşovine, cităm: „cultura română (nn- a majorităţii 



 

totuşi) nu poate fi încadrată în nici 
un chip, căci în Ungaria nu poate 
exista numai cultura maghiară”

67 

pg160
.   

Referitor la gazetari români 
Antal Huzsar propune 
condamnarea acestora la temniţă 
ordinară, în locul celei de stat. În 
fine  institutele de credit ale 
românilor trebuie desfiinţate prin 
desfiinţarea rescontului către 
acestea.
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Cum maghiarizăm numele de familie 
 

Maghiarizarea prin biserică a 
fost foarte eficientă de la începutul 

catolicizării bazinului Dunării şi şi-a dat roadele tot timpul. Astfel numai în 
judeţele Satu-Mare şi Bihor, cu zece ani înainte de înfiinţarea Mitropoliei 
Greco-catolice ungureşti, prin bula papală Cristi fideles graeci din 1912, 
35.473 de români erau deja greco-catolici unguri. Un non sens în sine! 
Astfel în Casonul Mare (Ciuc) erau 1120 de greco-catolici „neromâni”, în 
Careii Mari 2900, în Baia Mare 2798, în Hăndal (Maramureş) 907, în Botiz 
(Satu Mare) 709, Macău (jud. Cenad), Nir-Abran (jud. Sablociu) 1703, Nir-
Aciad (jud. Sablociu) 1300,  Nir-Adon (jud. Sablociu) 1971,  Sanislău (Satu 
Mare) 863,  Satu Mare 3800, Tarna Mare (jud.Ugocea) 500, Vetiş (jud Satu 
Mare) 642,  şamd.
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Mai fusese publicată tot la Budapesta, cu câţiva ani mai în înainte, în 
1898, de către Simon Telkes un ghid de maghiarizare a numelor de familie, 
„Hogy Magyarositsuk Vezetekneveket”.

67 pg132
 În capitolul V al lucrării se 

arată că maghiarizarea numelui e un  vechi obicei, datând din vremea 
regelui Matei Corvin. 

Tot în 1898 legea lui Dezideriu Banfy pentru maghiarizarea numelor 
localităţilor a fost sancţionată de parlament şi a intrat în aplicare. Motivaţia 
legii era pentru o mai uşoară diferenţiere a toponimiei. Astfel localităţi cu 
majoritate absolută românească a fost redenumite astfel avem: Magyar 
Silvaş cu 93,6% români pe lângă Silivaşul românesc, Magyar Cubleş  cu 78% 
români pe lângă Cubleşul românesc. În total peste 70 de localităţi din 
Transilvania, conform Oficiului de Statistică de la Budapesta, apar cu 



 

toponimia schimbată în sensul că numele acestora încep cu particula 
Maghiar. Dăm încă câteva exemple: 

2 pg27 

Magyar-bogata cu 88,5% români 
Magyar-bodza cu 95,2% români 
Magyar-borosbocsard cu 99,2% 
români 
Magyar-feleg cu 99,2 români 
Magyar-kekes  cu 99,4% români 
 

Magyar-osag cu 99,1% români 
Magyar-peterd cu 96,8% români 
Magyar-szentfal cu 95,9% români 
Magyar-uzfalo cu 92,2% români 
şamd. 
 

Ungaria Habsburgică „pornise o campanie viguroasă de asimilare a 
naţionalităţilor:  asimilase 2,7 milioane dintre nonmaghiari” – scria 
sociologul acad. Oskar Iaszi

4
. Tot O.Iaszi dă următoarea evoluţie a 

maghiarizării după datele statistice „ungureşti”.
4,10pg34 

 
    1787 1869 1890 1900 
Maghiarizaţi şi unguri   29% 44,4% 48,5% 51,5%* 
Nemaghiarizaţi   71% 55,6% 51,5% 48,6% 

*Prin corecţie pe baza înregistrărilor legate de confesiune  49,68% în 1900 

 
Informaţii ungureşti cu privire la scopul şi  rezultatele politicii 
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           Consilierul ministerial Ferenc Halasz, în cartea sa Allami nepoktatas, 
publicată în 1902, ne frunizează următoarele informaţii cu privire la 
rezultatele acestei politici, în care era implicat ca unul dintre principalii 
iniţiatori: 
a) "Maghiarizarea celor 30-40.000 de români din valea Crişului Repede, cu 
ajutorul şcolilor de stat existente, este numai o problemă de durată" 
b) "$coala de stat din Târnava Mare, deschisă ln 1879, a maghiarizat într-o 
asemenea măsură populaţia românească a comunei, încât astăzi, toată 
lumea vorbeşte numai maghiara” 
c) "Copiii muncitorilor din minele de cărbuni ale Hunedoarei (departament 
în care populaţia era românească, în propoţie de 80 %) care frecventează 
şcolile de stat, se declară ei înşişi maghiari, iar asta încă din prima 
generaţie".  
         În 1911 înspectorul şcolar din districtul Hunedoara  se fălea, înt-un 
articol, cu faptul că suprimase 125 şcoli româneşti, Înlocuite în 4 ani de 
activitate - din 1907 până în 1911 - cu 80 de şcoli maghiare. 
        Inspectonrul şcolar din districtul Zemplem, care era şi el un agent al 
acestei politici, prezintă  în octombrie 1911, raportul activităţii sale din 
ultimii 10 ani:  "Acum zece ani, funcţionau în aceste districte 127 şcoli în 



 

care  limba de predare nu era maghiara. Astăzi, în toate şcolile, nu se 
învaţă decît ungara. Între altele eu am acordat înteaga mea atenţie 
faptului conform căruia institutorii din acest district să nu fie maghiari 
numai în simţire, ci să-şi arate ataşamentul lor faţă de naţiunea maghiară 
şi prin numele pe care-l poartă. De asta am şi cerut - print-o circulară - 
tuturor acelora care aveau nume străine să şi le maghiarizeze.” 

În timpul primului război mondial aproape 10.000 ţărani români au 
fost deportaţi în interiorul Ungariei, la vest de Tisa şi peste 3.000 de 
intelectuali români au fost arestaţi ca suspecţi şi internaţi într-un lagăr de 
concentrare lângă Sopron

4
. La vest de Tisa, pentru că chiar şi în mentalul 

şovinilor, Tisa era hotarul cert între majoritatea maghiarizată şi românitate, 
atunci, la începutul sec. XX.  

 

Graniţa etnică la 1918 
 

În vremea guvernului Bella Khun o puternică opoziţie de dreapta s-a 
format din proeminenţi politicieni şovini Ludwig von Windischgraetz, 
Waszony şi Horthy între care şi foştii prim miniştri Andrassy şi Bethlen. 
Aceştia s-au organizat într-un guvern alternativ la Seghedin.  Pe 10 iulie 
1919 ei au adresat un apel guvernului României, din care Transilvania, 
jumătate din Crişana şi Banat şi două treimi din Maramureş, făceaua parte,   
cerând ca armata română să treacă Tisa şi să răstoarne guvernul bolşevic 
de la Budapesta. Cererea a fost adresată prin intermediul legaţiei României 
din Berna. Cu aceste cuvinte se încheie apelul: „Numai cu ajutorul vostru 
noi vom fi capabili să salvăm ţara noastră şi pacea şi ordinea va fi 
restaurată în Europa centrală”. Apelul cerea, pe scurt: 

1. România să sprijine guvernul de la Seghedin 
2. România să favorizeze formarea gărzilor albe 
3. Armata Română să treacă râul Tisa, în Ungaria, să atace armata lui 

Bella Kuhn şi să o învingă; să ocupe Budapesta  să înlocuiască 
guvernul bolşevic cu un guvern naţional, format la Seghedin în 
jurul amiralului Horthy.

22 pg53
 

Dar graniţa de vest, din 1919, a fost trasată de o Comisie Specială, 
formată din experţi din SUA, Marea Britanie, Franţa şi Italia, având la bază 
tocmai,  şi numai, culmea cumulată a malversaţiunilor statisticii ungureşti, 
ultimul rencesământ unguresc,  din 1910. România nu a avut acces la 
experţii amintiţi şi nici nu-i sigur că ar fi avut documente adunate care să 
probeze maghiarizarea prin catolicizare, şcoală, administraţie, justiţie, 
armată şi cultura urii.  De asemenea nici nu-i sigur că România ar fi avut 



 

date arheologice şi epigrafice, documente şi dovezi pe bază creaţiei 
populare, imanente unei etnii ce s-a dezvoltat pe o suprafaţă atât de mare, 
fie această etnie supusă năvălirilor nomazilor şi apoi maghiarizării 
furibunde în ultima sută de ani.   

  

 
Graniţa dintre România şi Ungaria de la Trianon şi  

2 variante ale experţilor englezi şi francezi 

 
Karl Gottlieb von Windisch în lucrarea Geographie des Königreichs 

Ungarns,  publicată la Oresburg în 1770 stabilea frontiera română mai la 
vest  decât cea trasată la Trianon. Atunci Bichiş, Cenad, Ugocea, Sablociu şi 
partea de câmpie a Bihorului (Crişana)  aveau încă o populaţie românească 
compactă. În Lexiconul geografic al Ungariei, din 1786, ungurul 
I.M.Krabinschi

 
menţiona şi el pe români în Sablociu şi partea de Câmpie a 

Bihorului (Crişana), mai la vest de frontiera actuală.
 54 pg 95  

 



 

Germanii, românii şi slovacii din Panonia şi Câmpia Tisei după 1918 
  

Cu toată maghiarizarea sălbatică şi forţată din timpul dualismului,  
după Trianon mai rămaseră în Ungaria peste 4,5 milioane de maghiarizaţi 
cu nume nemaghiare şi 2 milioane de germani, români şi slovaci

4
. Adică 

maghiarizaţii şi încă nemaghiarizaţii dădeau, în 1920, acelaşi procent de 
peste 71% în Ungaria propriu-zisă, ca în 1725. Trebuiau şterse urmele, şi 
ultimele urme. Şi una din direcţiile de maghiarizare din epoca post 
trianonică a fost maghiarizarea numelor, astfel patrioţii au reînfiinţat, în 
1930, Societatea de Maghiarizare a Numelor, condusă de dr. Lengyel 
Zoltan.  Acesta nota, în 1933, că nu mai puţin de 4,5 milioane de locuitori, 
adică 50% din populaţia Ungariei, au nume nemaghiare.

75 pg67 
Am zice 

maghiarizarea numelui faza a doua pentru că de prima mare maghiarizare 
am vorbit deja. Ziarul Magyarsag din 13 august 1936 arăta că Franz Rothen, 
secretarul unei organizaţii culturale germane a fost condamnat la 6 ani 
temniţă pentru declaraţii împotriva maghiarizării numelor, între altele el ar 
fi spus şi că minorităţile au mai multe drepturi în România.

4 pg48
   Şi după 

1918 soarta majorităţilor nemaghiare a fost extrem de vitregă! 
  
Ungaria post Trianonică: 
cimitirul germanilor, slovacilor 
şi românilor conform datelor 
ungureşti prelucrate după   
tipicul unguresc 

 
După Trianon mai 

rămaseră în Câmpia Tisei 
probabil câteva sute de mii 
de români nemaghiarizaţi. 
Câteva sute de mii din 
moment ce dr. Denes István 
publică, în 1937,  numărul 
românilor asimilaţi din nord 
vestul Ungariei:  în Berg 
21.762, în Haidu 19.500 şi 

în Sablociu 79.740
4pg64

. Şi asta fără a socoti pe cei identificabili prin 
confesiunea lor greco-catolică, care numără şi azi o jumătate de milion, 
parte şi ruteni, e drept. Numai în judeţele Cenad, Ciongrad, Haidu şi 
Sablociu mai erau doar 120 de comune cu români, în 1925.  

 



 

 
Aşezări încă germane, din Ungaria, la 1935 

63 pg121
 

 

Falsificarea datelor statistice de către unguri era binecunoscută în 
Europa, astfel influentul ziar Deutsche Allgemeine Zeitung din 30 
decembrie 1934 scria că un număr mare de germani, români, slovaci au 
fost înregistraţi ca unguri. Numai elementul german „a înregistrat o 
pierdere de 315.000 de germani în ultimii 30 de ani”, ceea ce natural nu e 
posibil! Germanii, acum o minoritate, mai aveau majoritatea absolută în 
400 de localităţi, suferă de maghiarizare sub presiunea bisericiilor 
ungureşti. Ziarul Kronstädter Zeitung  din 27 noiembrie 1932  arată că în 
localitatea Budaörs  preotul local a fost forţat să ţină serviciul divin în 
ungureşte, confirmând presiunea bisericilor catolice şi evanghelice pentru 
 



 

 maghiarizare.
 4 pg49

   
 
La 15 aprilie 1932 

ziarul Pesti Hirlap scrie: 
„Dacă noi ungurii vom 
reocupa Transilvania. 
Naţionalităţile trebuie să se 
acomodeze, şi se vor 
acomoda, chiar în primele 
24 de ore. Nu vom mai 
repeta slăbiciunile de altă 
dată. Daco-românii trebuie 
să dispară de pe teritoriu”

27 

pg479
  

 
Articolul despre Ungaria din 
Lexikon-ul Knaurs pe anul 
1940 

 
 

Perioada horthistă, 1940-
1944 

 
Ultima fază a 

maghiarizării a început în 
1940 cu crime abominabile  
(Ip, Trăznea, Sărmaş, 

Huedin, Aita Seacă, Moisei, Cosniciu, Nuşfalău, Zăuan, Marca, Kamenetz-
Podolsk ...) şi continuă neîncetat, mai încet sau mai violent, după 
împrejurări. Criminalii epocii 1940-1944 sunt la mare cinste în România 
postdecembristă,  li se ridică peste tot statui, deşi bestialitatea acestora, 
din perioada 1940-1944, întrece orice închipuire. Complicitatea regimurilor 
postdecembriste româneşti nu poate fi eludată, în nici o formă, fie că 
protagoniştii politici sunt inculţi, fie că fac jocul, contracost, mai departe al 
KGB-ului şi Cominternului. România a reintrat cu totul în posesia KGB-ului 
şi a AVO-ului, cu avizul şi ştiinţa CIA. Să se fi schimbat ceva esenţial când 
am intrat în OTAN? Datele culturale nu arată aşa ceva! 
  



 

Prefaţa Soluţiei finale 
 

La Kameneţ-Podolsc,  în 1941, 36.000 de evrei din Maramureş 
au fost exterminaţi de armata maghiară sub pretextul că aceştia n-ar fi 
avut clarificată cetăţenia lor maghiară.

57 pg228
 

Horthy: „organizaţi în detaşamente de pedeapsă, să fie trimişi 
pe front  toate acele elemente duşmănoase” adică românii, slovacii, 
rutenii, sârbii, evreii. Zoltan Singer, evreu trimis pe front într-un astfel 
de detaşament de pedeapsă scrie:  „Doroşici! La auzul acestei denumiri 
multora ... le trece un fior pe spinare. Fantezia omului este prea săracă 
ca să poată imagina ce a fost la Doroşici! ... În asemenea împrejurări ne-
am târât până la 30 aprilie 1943, ultima zi a Pesach-ului. Atuncí s-a 
întâmplat, în acea noapte de neuitat, că unul din grajduri unde eram 
îngrămădiţi vreo 800 de oameni, între aceştia aflându-mă şi eu, a luat 
foc simultan din cele patru collurí situate Ia oarecare distanţă unul de 
altul. Prin urmare nu exista nici o îndoială că incendiul a fost provocat de 
oamenii de pază; nu putea fi un incendiu întâmplător Mai târziu s-a 
dovedit că uşile erau blocate dinafară cu sârmă. Flăcările alergau cu 
iuţeala trăsnetului pe covorul de paie uscate, pe duşumeaua de scânduri 
apoi în câteva clipe linistea nopţii a fost străpunsă de ţipete şi vaiete 
disperate. Bolnavii treji şi convalescenţii se năpustiră afară ca nişte făclii, 
călcând peste grinzile prăbuşite cuprinse de flăcări. Paza militară era la 
pândă şí ţinea sub focul mitralierelor pe cei care încercau să se salveze. 
Infernul acesta a ţinut nici zece minute, care păruseră însă o veşnicie! 
Grajdul şi majoritatea oamenilor adăpostiţi în el au ars de vii. Trupurile 
lor chircite şi carbonizate zăceau în grămezi până dimineaţa pe locul 
grajdului mistuit de flăcări. Majoritatea acelora care încercau să se 
salveze a fost răpusă de gloanlele mitralierelor; alţii, nu puţini, au murit 
în urma arsurilor ori a rănilor provocate de gloanţe. Numai câţiva, 
puţini, am izbutit să ne salvăm din această catastrofă cumplită... Ieşind 
din flăcări un glonte mi-a lovit piciorul drept. M-am târât pe pântece 
până Ia grajdul apropiat, unde am leşinat din cauza hemoragiei...”

57 pg225
 

 
Îi alungăm, îi vânăm pe toţi   
„Wir rotten sie alle aus, wir jagen sie hinaus” - din scrisoarea primului 

ministru către regent, 1.09.1940 
63 pg127

 
 

 Strategia ocupaţiei horthiste în nord-vestul Transilvaniei e bine 
sintetizată de baronul Aczel Ede, şeful unei bande paramilitare horthiste: 



 

Misiunea ungurească asupra 
bisericilor româneşti în 1940 
 

„Pe aceşti valahi, opincari, 
trebuie să-i extirpăm, să-i 
ucidem ca pe duşmanii noştri 
... Preoţii predică iubirea 
poporului, dar aceasta este 
numai o momeală fiindcă 
Dumnezeu nu ajuta decât 

forţa brută şi aceasta forţa brută noi cu toţii trebuie să o întrebuinţăm 
pentru a ucide şi extermina pe aceşti valahi. Religia, prin cele zece porunci 
ale ei spune: nu ucide, nu fura, nu dori femeia altuia pentru că aceste sunt 
păcate. Acesta (nn-a ucide valahi) este un păcat? Nu este păcat! Păcat va fi 
cu adevărat dacă nu vom extermina această bandă de valahi opincari... 
Vom organiza şi o noapte a sfântului Bartolomeu ... şi vom ucide şi copii în 
pântecele mamelor lor.”

1pg56 

La intrarea în comuna Trăznea (9 septembrie 1940) trupele horthiste 
împuşcă copiii care păşteau vitele pe izlazul comunei. Auzind împuşcături 
săteni în frunte cu preotul Costea au ieşit în centrul satului. Românii 
adunaţi sunt masacraţi cu focuri de armă şi mitralieră, străpunşi cu 
baionetele şi săbiile. Casele sunt atacate cu grenade şi încendiate. 
N.Brumar a fost luat de acasă împreună cu soţia şi cele 2 fiice ale sale şi 
sfârtecaţi cu baionetele şi împuşcaţi. Preotului orthodox ascuns în casa 
parohială i s-a dat foc şi a ars de viu în casă. Învăţătorul cu soţia, care au 
încercat să fugă din faţa urgiei, au fost prinşi şi aduşi înapoi la Trăznea unde 
au fost răstingniţi de vii pe uşa bisericii …  

În dimineaţa zilei de 10 septembrie 1940 Aurel Munteanu s-a dus să 
oficieze slujba de înmormântare a unui credincios. Ajuns în centrul 
Huedinului o bandă de 21 de localnici unguri l-au încercuit şi l-au lovit cu 
ciomege peste cap până l-au doborât la pământ, plin de sânge. L-au bătut 
şi schingiuit 4 ore. Unul dintre ei, Buday János Geypu i-a vârât un drug de 
fier prin gură şi l-a scos prin ceafă. Odată cu el a fost bătut, schingiuit şi 
omorât şi Gheorghe Nicula.  Banda de criminali i-au aruncat într-o groapă 
pe care au acoperit-o cu pământ. După şaizeci de zile soţia protopopului a 
aflat unde au fost aruncaţi … Tribunalul regal horthist din Cluj constată că 
faptele săvârşite de acuzaţi au fost săvârşite datorită “emoţiei puternice 
provocate de fericirea eliberării” şi au fost condamnaţi la 2-3 luni 
închisoare cu suspendarea pedepsei.

67pg25 
În aceiaşi zi primarul dr. Andrei a 



 

fost arestat după care a dispărut, prof. Gheorghe Herdea a fost împuşcat 
pe la  spate, Vasile Popa şi Ion Negru au fost spânzuraţi, alţi intelectuali av. 
Eugen Moga, N.Socolici, A.Creţ, P.String şi I.Furcovici au fost maltraţi, 
bătuţi şi arestaţi. De asemenea bandele de localnici au devastat casele 
românilor. Pentru comparaţie, acelaşi Tribunal regal l-a condamnat, în 
1941, pe publicistul Gh.Dăncuş la 2ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pierderea 
serviciului pentru publicarea poezii Decebal către popor a lui G.Coşbuc într-
o revistă din Cluj. 
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În satul Lazuri, judeţul Satu Mare soldaţii unguri l-au dezbrăcat pe 
diaconul Gheorghe Buze, l-au întins pe podea în mijlocul bisericii şi pe 
abdomen au plasat o lumânare aprinsă care a ars până la piele. Apoi  
soldaţii unguri l-au facut disloce crucea mare din lemn, care era plantată în 
faţa bisericii şi l-au silit să o poarte pe umeri, spre locul unde l-au ars. Apoi 
au devastat sălbatic biserica. 

22 pg123
 

Zeci de mii de omoruri, schingiuiri, bătăi, arestări, profanări şi biserici 
dărâmate, devastări  colective şi individuale - iată ce a însemnat ocuparea 
nord-vestului României, majoritar românească, de către trupele maghiare. 
Masacrele naziste, oribile, de la Lidice (1942) şi de la Oradour-sur-Glane 
(1944) de răzbunare, pentru omorârea unor comandanţi nazişti sunt pe o 
scară a sălbăticiei de la 0 la 10, o unitate pe lângă  masacrele ungureşti din 
ură, de exemplu, de la Ip şi Trăznea care ating maximul scării.  Cultura urii 
şi-a dat roadele!  

Toate masacrele s-au făcut de către noile autorităţi atât prin armată 
cât şi prin localnicii şi organizaţiile extremiste: Garda zdrenţăroşilor, 
Uniunea combatanţilor de război unguri, Levente şa. Pe lângă omoruri şi 
masacre - arestările, întemniţările, internările şi expulzarea se ţineau lanţ. 
Funcţionarii şi învăţătorii români au fost îndepărtaţi aproape pretudineni, 
întrebuinţarea limbii române s-a înterzis cu brutalitate, iar inscripţiile 
româneşti batjocorite şi îndepărtate. 

70 pg10-11  
În anul şcolar 1940/41 nu a 

rămas în Transilvania de nord nici măcar o şcoală  rurală românească. De 
exemplu Adrian Moţiu, atunci, în 1940, elev, ulterior prof. Univ. şi senator, 
ieşind de la şcoală cu un coleg şi vorbind româneşte a primit o palmă grea 
de la un concitadin din Cluj, ca să ţină minte şi să nu-şi mai permită să 
vorbească româneşte pe stradă. Din 4700 de învăţători români 3982 au 
fost expulzaţi, iar cei 718 rămaşi au fost obligaţi să predea în ungureşte. 
Pentru anul şcolar 1941/42 parohiile comunale, la îndemnul episcopilor 
neexpulzaţi, au cerut înfiinţarea a 800 de şcoli parohiale, întreţinute de 
comunităţi, evident regimul hortist nu le-a aprobat. Cărţile româneşti din 



 

biblioteci au fost strânse 
şi arse din ordinul 
guvernului horthist!

 70 pg10-

13 
Au mai rămas, cvasi 

româneşti două şcoli 
normale la Gherla şi 
Oradea!  

 
Operă civilizatoare asupra 

evreilor descoperită la 

Sărmaş, Mureş, în 1945 

 
Studenţii români rămaşi în teritoriul ocupat au fost somaţi să treacă la 

o „religie maghiară”, altfel vor fi excluşi.  La o grădiniţă de copii din Satu 
Mare, călugăriţele au obligat copiii să cânte:  

Harom dio bel nelkull, 
Fut az olah esz nelkul, 
Karoly kiralyi elkergettuk, 
Erdely felet visszavettuk, 
Elkergetjuk Mihalz is, 
Vissza jon a masik is. 
Adică: 

Trei nuci seci, 
Fug valahii zevzeci 
Pe Carol l-am alungat, 
Ţara de nord i-am luat, 
Pe Mihai l-om bate, 
Şi-om lua cea jumătate

70 pg149

Şi soldaţii au avut o opţiune: care trec la o „religie maghiară” au fost 
lăsaţi la vatră, ceilalţi au fost trimişi la deminat în faţa frontului, cum am 
mai arătat. 

Prin ordonanţa nr 1440 din 23 februarie 1941 s-a suprimat întreaga 
reformă agrară românească înfăptuită în 1923 şi toate contractele civile au 
putut fi atacate înaintea instanţelor judecătoreşti. Exproprierile pentru 
utilităţi publice s-au făcut covârşitor pe seama românilor. Păşunile şi 
pădurile comunale au fost transferate comunităţilor maghiarizate. Au fost 
dărâmate biserici, au fost profanate nu doar altarele bisericilor ci şi 
cimitirele româneşti. Ororile făcute de autorităţile ungureşti secondate cu 
vitejie de cetăţenii maghiarizaţi mai de demult sau recent, în nord vestul 
României, întrec orice oroare cunoscută în Europa modernă, pe scara 
bestialităţii. O altă specificitate a acestor acţiuni civilizatorii este aceea că 
aceste crime în masă şi orori n-au fost niciodată judecate, cum s-a 
procedat cu ororile regimului hitlerist la Nürenberg. Despre Lidice şi 
Oradour-sur-Glane a auzit tot mapamondul, despre Ip şi Trăznea, nimenea. 
De ce? Ne răspunde pe jumătate, în Le Figaro (18.01.1990), ungurul Gaspar 



 

Tamas:"L'Alliance populaire hongroise, qui comptait 600.000 membres. Les 
transylvaines d'origine hongroise ont joue un role crucial dans l'implantation 
du communisme en Roumanie". Jumătatea la care nu răspunde Gaspar 
Tamas este că în Alianţa populară maghiară (MADOSZ din 1934,  tranformată 
în UPM din 1944) erau aceiaşi care au comis crimele abominabile din 
Transilvania de nord: maghiarizaţii animaţi şi antrenaţi de cultura  urii.  

 

Ultima fază a maghiarizării, din 1944 până azi 
 

Soluţia finală 
Între atâtea fapte civilizatoare nici soarta evreilor din Transilvania de 

nord, cedată lui Horthy de Hitler şi Mussolini, nu trebuie omisă. Moshe 
Carmilly-Weiberger, rabinul şef al Clujului scrie că în primăvara lui 1944 
autorităţile ungare au organizat 13 ghetouri centrale şi în 45 de trenuri ale 
morţii au transportat 131.633 de evrei tineri şi bătrâni, sugari, gravide, 
bolnavi în lagărul de la Ausschwitz.

64 pg8 
Organizatorii genocidului evreilor 

din nord vestul României au fost Andor Jaross, Ladislau Endre şi Ladislau 
Baky, genocid „generat de ură” scrie Moshe Carmilly-Weiberger. Rabinul 
Rosen Moshes, susţinea că numărul celor pierduţi în nord vestul României 
sub ocupaţia Ungariei s-a ridicat la 150.000.

10pg19  
Mai jos, Oliver Lustig, un 

supravieţuitor de la Birkenau/Mathausen, în prefaţă la Micul meu Jurnal al 
Evei Heyman- o Ana Frank a României.
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Până aici Oliver Lustig, mai departe Eva Heyman, fragmente din jurnalul 
acestei fetiţei: 

 

 

 
 



 

 

 



 

 
Ar mai fi nevoie şi de alte argumente privind perena cultură a urii, 

la testimoniile de mai sus, ale unui supravieţuitor de la Birkenau, 
Mathausen şi unei nesupravietuitoare de la Auschwitz?  

 
Salvarea unor evrei din nord-vestul României ocupat de Ungaria 
 

De a lungul noii graniţe de la Arad la Braşov evreii din Polonia, 
Slovacia, Ungaria şi din teritoriul românesc ocupat au fost ajutaţi de 
intelectuali (Emil Haţieganu, Raoul Şorban, Aurel Socol şa.), de înalte feţe 
bisericeşti (episcop Iuliu Hossu şa.) dar şi de foarte mulţi ţărani români 
situaţi de o parte şi de alta a graniţei. Şi autorităţile române au participat la 
aceste acţiuni de salvare, numai legaţia României din Budapesta a emis în 
aceea vreme peste 51.000 vize tranzit pentru evrei. 

64 pg176 
Peste 400.000 

de evrei din România au fost smulşi „flăcărilor” de rabinul şef Alexandru 
Şafran şi preşedintele comunităţii evreieşti Wilhelm Filderman, în acei ani. 
După cum rezultă din documente aflate la Vatican, în martie 1944  inclusiv 
„rămăşiţele  evreilor deportaţi

 
au fost retrase

  
din regiunea din care riscau 

să fie
 
capturate  de nemţi”

56 pg119
 

 
Hitler despre Horthy şi maghiari, în '35: „fusese 
naţional-socialist  înainte de apariţia naţional-

socialismului  german”
57pg236

, şi „laşi şi fără 
caracter” în '39

61 pg169
 

 

 



 

Egal cu ei însăşi 
 

 
Horthy către Hitler în 3.11.1939: „Am fost  tovarăşi credincioşi 

...Suntem un popor recunoscător...”
55 pg127

 În sept. 1944 către Stalin:
 45 pg 298

 



 

 
Am văzut deja şi participarea unui şef de bande de asasinii, Aczel Ede, 

ca trimis a lui Horthy în martie 1944, la discuţii cu sovieticii. Dar şi în anii 
‘20, pe de o parte erau antemergătorii revizionismului german, iar pe de 
altă parte, „cooperau” cu Liga Naţiunilor (antirevizionistă).

61 pg77
 

 
Purificarea etnică în Ungaria după al II-lea război mondial 
 
După cel de al II-lea război mondial, prin presiunea urii asupra 

nemaghiarilor şi prin expulzarea şvabilor (1946) în acelaşi scop de „epurare 
rasială”, soarta românilor, germanilor şi slovacilor va fi complet rezolvată. 
Kovago Lazslo în lucrarea Kisbbseg-nemsetiseg, editura Kossuth Konyviado, 
apărută în 1977 la Budapesta arată pe baza datelor statistice ungureşti, 
tipic ungureşti, că din cei 10,4% „minoritari” rămaşi în Ungaria după cel de 
al II lea război mondial, după 25 de ani mai rămăseseră 1,5%. Chiar şi aşa 
plecând doar de la 10,4% în 1945 şi ţinând cont de expulzarea şvabilor 



 

scăderea „minoritarilor” la 1,5% în 1970 este expăresia dramatică a 
maghiarizării din regimul comunist. De asemenea nu trebuie uitat că din 
cei aproximativ 700.000 de evrei după aplicarea soluţiei finale în Ungaria 
comunistă mai rămăseseră câteva sute de evrei.

4 pg85
 Evident procentul de 

minoritari de 10,4% în 1945, este un procent „unguresc”, mult diminuat, 
din moment ce numai în 1940 după lexiconul Knaurs la o populaţie totală 
de 10,3 mil. erau: 600.000 de germani şi 700.000 de ruteni!

73 pg 1742
 O 

estimare minimală ţinând cont şi de slovaci, şi de români şi de evrei (atâţia 
cât s-au mai salvat după aplicarea soluţiei finale de către unguri în aprilie 
1944) ne-ar conduce la cel puţin 18-20%. Dacă am ţine, însă, cont şi de 
proaspăţii maghiarizaţi şi de greco-catolicii unguri,  o aberaţie - menită să 
acopere o faţă a maghiarizării, probabil un procent de 40% ar fi mai 
aproape de adevăr. Chiar dacă maghiarizaţii ar considera acest procent de 
nemaghiari în 1945, ca mult exagerat, acest procent se confirmă prin însuşi 
procesul furibund de purificare etnică  şi este verificabil de ponderea 
numelor de familie nemaghiare  din Ungaria interbelică ce depăşeau la 
50% din total.  

 
Kovago Lazslo, Kisbbseg-nemsetiseg, ed. Kossuth Konyviado, 1977, Budapesta  

 

În singurul liceu românesc din Ungaria, din Jula, toate materiile se 
predau în ungureşte, iar limba română se predă tot în ungureşte.  



 

Influenţa minorităţii ungureşti şi a maghiarizaţilor şi cât de 
„asupriţi” au fost ei sub dictatura comunistă şi sub Ceauşescu 
 

Partidul comunist – o agentură hortistă în slujba lui Stalin 

*Istoricul american Robert King de la Hoover Institut scria: 
„Consistenţa grupurilor minoritare în conducerea superioară şi locală a 
partidului comunist  a ţinut deoparte de partid pe români... Partidul 
comunist din România lucra prin uniunea populară maghiară (Madosz)..”. 
80% din cei înrolaţi în partidul comunist din România provenea ungurime.
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pg 46  
Însăşi denumirea iniţială a partidului –un  Partid Comunist din România 

spune direct acest lucru!  
*Dl Aranyossy , un înfocat avocat al hungarismului susţinea în revista 

Esprit (Paris) din martie 1978 pg 69-70: „La timpul eliberării (toamna lui 
1944) Partidul Comunist din România (nu exista un partid comunist român) 
conform statisticilor oficiale, abia număra 1000 de membri şi mulţi dintre 
aceştia erau unguri şi evrei maghiarizaţi. Ei ocupau poziţiile din vârful 
ierarhiei. Printre ei Ana Pauker şi Laszlo Luka, trimişi de Moscova, au fost 
personalităţile cheie ... Acesta era Partidul Comunist, care era Român 
numai prin numele său ... un Partid Comunist Român format şi parţial 
condus de majoritartea comunistă maghiară. După eliberare numărul 
minoritrăţilor în partidul comunist a crescut deoarece adesiunea românilor 
era foarte mică”

2 pg37
  Ca o consecinţă, în România comunistă, în care 

maghiarimea a jucat un rol de ctitor, s-a scris foarte puţin despre perioada 
1940-1989, şi când s-a scris, s-a scris ocolind adevărul.  

*Masacrul de la Moisei, de exemplu, l-ar fi făcut fasciştii! Care fascişti, 
nu se spunea şi nu se spune. Maghiarimea a fructificat la maximum rolul 
esenţial în instalarea comunismului în România, atât  în epoca stalinistă, 
sub Pauker, Dej şi Lajos Luka, cât şi sub Ceauşescu! 

 
Un exemplu 

din epoca 
comunistilor 

Pauker şi Lajos 
Luka 

45 pg510 

       

 
 
 
 

 



 

*În contextul în care ministrul de Justiţie al Ungariei a repetat 
pretenţiile revizioniste la Londra , în 1946, L. Pătrăşcanu  ministrul român al 
Justiţiei a răspuns vorbind despre pericolul reluării revizionisnului şi despre 
„necesitatea ieşirii din ţară a celor aproape 300.000 ori 400.000 de unguri 
aduşi de Horthy în Transilvania de nord în anii Diktatului. ... Trebuie să 
recunosc  (nota lui Raoul Şorban - cu referire la acel sprijin pe care l-au 
acordat românii sutelor de mii de maghiari, condamnaţi la înfometare 
după al doilea război mondial) că dacă ajutorarea populaţiei maghiare din 
Ungaria am privit-o cu bunăvoinţă, nu putem spune acelaşi lucru atunci 
când este vorba de acea masă, 300.000-400.000 de maghiari (din Ungaria), 
care trăiesc, astăzi, în afara legilor noastre, în mod ilicit în România. 
Această populaţie maghiară atât de numeroasă nu se află aici (în România) 
numai în căutare de mijloace de existenţă. Prezenţa acestor oameni şi 
permanentizarea acestei prezenţe – oameni pe care noi în mod conştient i-
am exclus de la drepturile de cetăţenie – creează o situaţie îngrijorătoare. 
Pentru că tocmai aceşti maghiari sau cei mai mulţi dintre ei cultivă şi 
alimentează tendinţele revizionoste şi duc o muncă de destămare a statului 
nostru. În această chestiune îngăduinţa noastră are limite.”

57 pg 194 
Lucreţiu 

Pătrăşcanu a mai cerut în acel discurs trimiterea în judecată a autorilor 
crimelor hortiste (Ip, Trăznea, Sărmaş, Huedin, Moisei, Cluj şamd) care se 
plimbau şi agitau în continuare spiritele în Transilvania împotriva 
românilor. Ori partidul comunist din România era tocmai în mâna acestor 
criminali. Pătrăşcanu era singurul intelectual şi probabil şi singurul etnic 
român din guvern. Numai intelectual fiind era în sine un fapt incriminatoriu 
la comuniştii stalinişti, foşti hortişti, din România. Acest lucru dar şi curajul 
de a gândi consecinţele colonizării din vremea Diktatului  şi intenţia de a 
chema în judecată pe asasini l-au costat viaţa. A fost arestat, în 1948, sub 
învinuirea de naţionalism burghez şi şovinism, ce ironie,  deţinut 6 ani, apoi 
condamnat de o justiţie, reorganizată de el sau cu acceptul lui, şi în fapt 
asasinat la 17 aprilie 1954.  

*Absolut toţi istorici transilvăneni importanţi, din perioada 
interbelică, au fost închişi după preluarea puterii de către horthiştii 
travestiţi peste noapte în comunişti! Mulţi au murit în penitenciare, n-au 
mai apucat graţierea „politicilor” din 1964! 

*În timpul ocupaţiei horthiste în comuna Iara, judeţul Cluj, dispăreau 
români. Unul câte unul. Cui să se fi adresat soţia dacă bărbatul sau copilul 
nu mai venea acasă? După 1945, când ucigaşii au ajuns şefi la partid, 
poliţie, securitate şi procuratură, erai aproape la fel de expus ca pe vremea 
lui Horthy. Totuşi săteni aveau indici şi bănuiau o familie, care ar fi 



 

„implementat” epurarea etnică. Prin anii 60 s-a pus în discuţie construirea 
unei şcoli în Iara, dar pentru aceasta trebuia dărâmată o şură, tocmai şura 
familiei bănuite de crime. S-au opus cei vizaţi, s-au opus liderii lor de la 
partid, şi şcoala n-a mai fost ridicată, deşi era proiect făcut şi investiţia 
aprobată. Devenind o necesitate care numai putea fi amânată, în anii 70 se 
construieşte, totuşi, şcoala şi cu aceasta ocazie  se face sinistra 
descoperire: sub şură se găsesc oseminte recente a zeci de fiinţe umane.  
Familiile fostelor victime cer anchetarea cazului. Partidul comunist şi 
ungurii din el încă majoritari, nu aprobă, adică ei făceau legea în România. 
Nimenea  n-a cutezat să  mai încerce să afle adevărul. Ne aflarea 
adevărului  şi ne deranjarea actorilor comunizării Transilvaniei devenea, 
probabil, raţiune a partidului comunist - adică de stat! 

Preeminenţa maghiară în partid după 1965 
*In 1970 directorul Institutului de Tehnica de Calcul din Cluj, Emil 

Muntean,  il invită pe colegul Tudor Mureşan să intre în PCR ca să nu mai 
fie singurul român  în organizţia de partid. Toţi ceilalţi erau  „unguri”  sau 
mai exact maghiarizati. Între saşii şi şvabii maghiarizaţi erau şi tehnicienii 
Robert, Wellman, Kaiser. 

*După 1940 şcolile germane din Sătmar  au fost închise, iar copiii 
germani au fost incluşi în sistemul de învăţământ unguresc. După 1945 
situaţia rămâne neschimbată. Foştii fascişti unguri au devenit, cu toţii, 
peste noapte comunişti lui Stalin. Toate instituţiile statului au rămas în 
mâna lor de atunci. Sătmărenii au obţinut  în 1971 înfiinţarea consiliului 
judeţean al oamenilor muncii de naţionalitate germană – adică o 
recunoaştere a existenţei germanilor în Sătmar. „Prin aceasta - spune prof. 
Dr. Ernst Hauler în Sathmarer Heimatbriefe nr. 24/5 - s-a produs o trezire 
explozivă: au apărut grădiniţe, clase, grupuri culturale germane". În 1973 
prof. Dr. E. Hauler a discutat cu sătenii din Schinal (jud.Satu-Mare) 
posibilitatea reînfiinţării învăţământului în limba germană. Numai că cineva 
nu-l voia, şi anume secretarul de partid din Schinal, Karl Kulin, probabil un 
şvab maghiarizat. Secretarul PCR, Karl Kulin, i-a chemat pe cei care au avut 
îndrăzneala să semneze cererea la şcoală: "La început a tunat şi a fulgerat: 
cum îşi permite cineva din sat să facă ceva în spatele său, ceva care tulbură 
pacea şi unitatea comunităţii? Aici nu se mai germanizează; partidul are 
grijă de toţi în mod corespunzător …”. Şvabii, timoraţi, au tăcut. Ca urmare 
secretarul de partid a răspuns inspectoratului judeţean că în Schinal doresc 
grădiniţă germană numai cei care n-au copii! Cererea ţăranilor din Schinal 
este trimisă spre rezolvare la Ministerul Învăţământului de către 
inspectoratul şcolar Satu-Mare. Aici spre rezolvare o primeşte  inspectorul 



 

general şef pentru minorităţi - ungurul Debreci. Acesta îl trimite la faţa 
locului pe subordonatul său - ungurul Murvai. Şi scrie dr. E. Hauler - 
"Murvai a venit, a văzut şi a transmis onor ministerului: prof. Hauler e un 
fascist, nu e nevoie de o grădiniţă germană la Schinal.” Şi aşa au rămas 
şvabii din Schinal fără învăţământ în limba lor în vremea Ceauşescu! Dl. 
Murvai mai putea fi întâlnit, la ministerul învăţământului, în 1991, 
"ajutând" şi guvernul democrat, în problema minorităţilor. 

*In 1976 gospodăria de partid Timiş, care era destinată aprovizionarii 
pe circuite separate doar a membrilor de partid de rang inalt  cu produse 
ecologice şi strict controlate, era condusă exclusiv de  unguri! Ori  
recensamântul făcut de austrieci în 1735, la transferul provinciei de la 
otomani, în 1767,  nu găsiseră practic unguri. Iar datele stabilite Fr. 
Griselini intr-o lucrare publicată la Viena la 1780 nici nu-i menţionează, pe 
unguri, în Banat. 

*Acad. Stefan Pascu îmi povestea că la o adunare a Biroului Executiv 
al CC a PCR unul din membri frunte ai minorităţii maghiare  lansează în 
plen „ia să mai terminăm cu mercenarul de Mihai Viteazul”. De faţă era şi 
dictatorul, „marele naţionalist”, care nu zice absolut nimic! Singurul  care 
intervine e Ioan Coman, transilvanean la origine,  dintre toţi cei de faţă. Şi 
cum ar fi fost altfel având în vedere că în Comitetul Central al PCR erau 
ungurii: Joszef Banc, Janos Kozma, Adalbert Kriysan, Sandor Czege, Janos 
Fazekas, Lajos Fazekas, Gjula Fejes, Janos Foris, Mihaly Gere, Lajos Letay, 
Mihaly Levente, Viktor Nagy, Ferency Nagy, Pal Nagy, Istvan Peterfy, 
V.Sechel, Sandor Sencovici, Mihaly Suder, Emerik Szabo, Dezso Szilagy, 
Ernest Szotyori, Joszef Uglar, Gisela Vass, N.Veress, Andras Barta, Geza 
Domokos, Emerik Fustos, Sandor Kolpadi, Emerik Molnar, Andras Suto, 
Joszef Szasz, Lajos Takacs, Istvan Tykodi. În secretariatul Comitetului 
Central era: Joszef Banc şi Joszef Uglar  şi în Comitetul Politic Executiv erau: 
Janos Fazekas, Joszef Uglar, Joszef Banc, Lajos Fazekas, Mihaly Gere.  În 
consilul de stat vicepreşedinte era Istvan Peterfy şi membri Lajos Fazekas şi 
Emil Hates. Şamd.

2 pg 38
 

Lexiconului Literaturii maghiare din România 
*Între autorii Lexiconului Literaturii maghiare din România 

publicat la editura Kriterion din Bucureşti în 1981 apare şi Imre Miko - 
secretarul partidului  extremist Maghiar Ardelean (1940-1944). Imre Miko 
era, între 1940-1941, deputat la Budapesta unde Miko a iniţiat şi votat mai 
multe legi între care şi: legea pentru purificarea rasială a Ungariei, legea 
pentru înfiinţarea lagărelor de muncă, legea pentru „împrumutarea 
braţelor de muncă” în Germania. Miko îi considera, în acei anii, pe Hitler şi 



 

Mussolinii ca genii!
57 pg183

 Miko scria în ziarul Ellenzék din 23 august 1941: 
„Dimpotrivă el (nn-Vajk-regele Ştefan) pornise de la ideea că străinii să fie 
subjugaţi  în interesul maghiarimii”. Iar la 23 august 1944 în acelaşi ziar din 
Cluj conchidea „Nu trebuie să se uite niciodată că servind cauza Ardealului 
noi servim  Cauza Universală şi eternă a Ungariei” Apoi reluând în acelaşi 
ziar o cuvântare din Parlamentul de la Budapesta, în septembrie 1944 
trage o concluzie ce rezumă concepţia sa:  „Noi (ungurii) sau ei(românii)”. 
Acelaşi Imre Miko în septembrie 1944 când autorităţile fasciste fugeau din 
Cluj înfiinţează şi gărzile comuniste  Deci acest rasist, criminal de război

 57 pg 

151
, este autor de enciclopedii în România lui Ceauşescu, enciclopedii în 

care diverşi fascişti şi criminali sunt făcuţi democraţi, antifascişti, comunişti 
ilegalişti. Azi, în Cluj Napoca o stradă îi poartă numele! În acelaşi lexicon 
din 1981 se mai vorbeşte de „moştenirea democratică” lăsată de Daday 
Lorand, Kos(ch) Karoly, Albrect Dezsö etc care au contribuit la calvarul 
românilor şi evreilor.

57pg 143-144 
Dacă putem zice calvar asasinatelor bestiale 

comise de unguri între 1940 şi 1944.  Lexiconului Literaturii maghiare din 
România mai are o realizare importantă pe lângă că transformă 
personalităţi şi instituţii fasciste, ultraşovine în unele cu caracter 
„progresist”, mai şi inventează o mişcare de rezistenţă antifascistă. 
Coordonatorul Lexikonului este  Balogh Edgár, un învăţător din Slovacia, 
care a întreţinut acolo o mişcare şovină „Secera”, considerată 
„reacţionară” chiar în Istoria Ungariei a Academiei de la Buda.

57 pg 138 
 

Partidul înainte de 89 şi partidele după 
*Prin 1983-84 apare romanul Ademenirea de Romulus Zaharia, în 

care se descrie voalat, mai mult sugerat un episod celebru din istoria 
primilor ani ai comunismului în Transilvania - atăcarea căminului 
studenţesc Avram Iancu din Cluj de către coloanele de muncitori 
maghiarizaţi de la fabrica de pielărie Dermata,  instigaţi, în numele 
democraţiei populare, de comunişti-horthişti. Ori când sute de muncitori 
se duc hotărâţi să omoare câteva zeci de studenţi fără apărare, e o 
problemă care dacă nu a ajuns la vremea ei în justiţie, măcar merita 
cercetată, explorată cu mijloace literare. Fapte istorice, care unora le-a 
marcat definitiv destinul (între care Bartolomeu Anania mitropolit mai 
târziu al Transilvaniei de Nord). Aceasta carte e scoasă din librării, la 
cererea unor intelectuali maghiari, de către partidul creat de ei, pentru că 
ar incita la ura etnică! O axiomă maghiară: adevărul incită la ură etnică! 

*Ziarele din Bucureşti nu pot fi folosite peste ani, ca bază a vreunei 
documentări serioase în multe privinţe, inclusiv, în cea pusă în discuţie. De 
exemplu în ziarul “România liberă” din 24 febr. 1990, un autor maghiar 



 

afirma, fără să fie contrazis sau sa fie acceptată vreo replică, următoarele, 
citez:  până la urmă nu s-a găsit nici măcar un cadru didactic maghiar în 
toată ţara care să fi fost numit director de liceu - tot din lipsă de  încredere.  
Şi iată numele directorilor liceului Brassai din Cluj-Napoca, incepând din 
anii 50, toţi unguri şi maghiarizaţi: Gall Denes, Szalosi Ferencz, Boda Karol, 
Simon Gabor, Josza Gyorgy, Peter Rozalia, Szekely Andras, Balint Andras şi 
a secretarilor de partid: Doncsuly Margit, Kovacs Iolanda, Balogh Gertrud, 
Veres Gyorgy! Maghiarizarea românilor din Harghita, Covasna şi Mureş 
(vezi şi legea lui Boc-Funeriu), continuă azi, ca în vremea lui Apponyi.  

*Prof. univ. Gh Ciutrilă este reclamat, în 1987, la partid ca are „avere” 
de catre prof. univ  G.Cs., ambii de la Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca. Partidul transmite reclamaţia la organele de cercetari penale care 
incep investigatiile. Ofiţerul V.A. îi spune reclamatului aşa: că are noroc că 
ofiţerul ungur, obligatoriu în echipă, n-a venit la serviciu în ziua cercetării, 
din motive medicale şi că astfel de reclamaţii, de la unguri spre români, 
prin partid, sunt foarte frecvente, el le cunoaşte modul de manifestare. 

Rezoluţia 147 a Congresului american 
*Putem reveni şi la paragraful despre ignoranţa liderilor, unde vizam 

Congresul SUA, care mergea după sforile trase de serviciile ungureşti şi 
ruseşti. În Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş conform primului 
recensământ după o metodologie americană (1930), meticulos şi exact 
operat, s-au găsit 1,35 mil de unguri (maghiartizaţi, secui). Români s-au 
declarat 3,19 mil. După expulzările românilor şi colonizările lui Horthy, 
după perioada comunismului stalinist bazat exclusiv pe minoritari, ultimul 
recensământ dinaintea rezoluţiei 147, adică recensământul din 1977 în 
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş s-au declarat români 5,2 mil. 
Românii au crescut între 1930 şi 1977 cu 63%, în timp ce maghiarizaţii, şi 
secuii ar fi crescut după rezoluţia citată cu 86,5%. Prin urmare în 
„Întunecata Transilvanie”, ungurii care au deţinut şi deţineau poziţiile cheie 
în partid, securitate şi poliţie, care-şi vorbeau limba, care publicau ce 
vroiau sau blocau tipărirea unor cărţi româneşti, care-şi albeau criminalii 
de război - ar fi fost discriminaţi tocmai de partidul comunist pe care ei l-au 
făurit şi susţinut cu foştii criminali a lui Horthy.  Parcă e ruşinos să fi tu 
Congres american la discreţia unor servicii de informaţii străine şi, să nu fi 
doar dus de nas ci şi fără logică elementară! 

Şi numai după acest foarte scurt mozaic de fapte din perioada 
comunistă putem opina dacă cei care au condus şi conduc şi azi România,  
au înţeles ceva, cât de puţin, din ce s-a întâmplat în Transilvania, Câmpia 
Tisei şi Panonia în ultimul mileniu! 



 

„Trădarea” sângelui 
 
Naţia ungurească „nu este bazată nici pe legături de sânge şi nici pe 

legături etnice” – recunoaşte învăţatul ungur Tibor Joo în Nouvelle revue de 
Hongrie
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. Cultura e liantul maghiarizaţilor - logic! 

Doctorii Petru Râmneanţu şi Petru David au procedat, pe cale 
ştiinţifică, la stabilirea originii etnice a populaţiei din sud-estul Transilvaniei 
pe baza compoziţiei sanguine, iar rezultatul cercetării l-au publicat sub 
numele „Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din sud-estul 
Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui”, în 1935, în 
„Buletinul eugenic şi biopolitic” (pg 36-66). După 10.600 de analize 
serologice asupra aşa zişilor secui, cercetarea constată că indicele sanguin 
ale acestora este în proporţie covârşitoare identic cu al românilor şi diferă 
radical de indicele sanguin al maghiarilor propriu-zişi. Frecvenţa distribuţiei 
grupelor sanguine AB0, bogată în antigenul A (tracă-europeană) şi săracă în 
antigenul B (asiatică) este identică cu a românilor!  Şi fără o asemenea 
determinare neechivocă, ştiinţifică  concluzia logică nu putea fi alta! O 
mână de apărători, originari din stepele Asiei, trimişi să ajute la paza 
trecătorilor, înguste şi neprielnice, de invaziile rudelor  rămase în urmă (în 
stepele euro-asiatice), nu putea schimba etnia populaţiei din curbura 
Carpaţilor.  Milton G. Lehrer, în lucrarea  ARDEALUL PĂMÂNT ROMÂNESC 
scrie: „Iată un auxiliar al istoriei (nn - serologia), pe care nu-l puteau desigur 
prevedea ungurii la începutul operei lor nefaste de transformare a unui 
pământ curat românesc într-unul cu aspect CURAT UNGURESC”

 27 pg172
. 

Geneticianul de la Standford, L.L. Covalli-Sforza, care a studiat recent 
baza etnică în Ungaria a găsit şi acolo un procent ridicol de mic de unguri!
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Azi, prin paleogenetică şi analiza comparată a ADN, se confirmă studiile 
menţionate mai sus, şi se aduc noi date obiective în istorie. De altfel, 
caracteristicile antropologice ale românilor şi ale românilor secuizaţi sunt 
complet diferite de ale maghiarilor: indicele cefalic la primii oscilând între 
81,45 şi 81,60 pe când maghiarii îl au în jur de 87,80!
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Statisticile austriece după alungarea turcilor din câmpia Dunării arătau 
ceva, nu totul însă: în 1725, se declarau vorbitori de maghiară în BudaPesta 
19%, iar în fictivul regat, 29% în 1787. Deci 19%, respectiv 29% 
maghiarofoni. Dar câţi dintre maghiarofoni erau maghiarizaţi şi câţi 
maghiari? O dilemă la care răspunde azi genetica. Două studii ale 
Academiei ungare nelămuresc, chiar dacă autorii simt nevoaia să 
îndulcească rezultatul ştiinţific. Pentru publicul larg am preluat de la 
profesorul de biologie celulară Corneliu Tarba de la Universitatea Babeş-



 

Bolyai din Cluj Napoca câteva definiţii şi lămuriri din domeniul geneticii, 
astfel: Prin polimorfism genetic se înţelege existenţa în populaţie a mai 
multor forme/secvenţe nucleotidice într-o anumită regiune (locus) a(l) unui 
lanţ de ADN. Anumite carcateristici genetice, ce se transmit pe linie 
maternă  pot fi evaluate prin studiul unor secvenţe de ADN mitocondrial 
(ADNmt),  deoarece mitocondriile se moştenesc exclusiv pe linie maternă. In 
schimb,  înrudirea pe linie paternă, poate fi studiată pe baza ADN-ului din 
cromosomul Y, deoarece acesta se transmite exclusiv pe linie paternă. Prin 
haplogrup se inţelege în general un grup genealogic care are aceeaşi 
origine, foarte probabil un strămoş comun. Traducerile aparţin prof. 
C.Tarba. Notele profesorului din corpul traducerilor le-am marcat între 
paranteze drepte cu indicaţia n.C.T.. 

 
Analiza  pe linie maternă şi măsuratori biogeografice a maghiarofonilor 
vechi şi moderni 

În studiul "Comparison of maternal lineage and biogeographic 
measurements of ancient and modern Hungarian populations", publicat în 
2007 în American Journal of Physical Anthropology 1343 (Nov 2007), pag. 
354-388, se face analiza descendenţei materne a maghiarofonilor de azi. 
Iată rezumatul studiului: „Limba ungară aparţine ramurii fino-ugrice a 
familiei uralice, dar vorbitorii de limba ungară au locuit în Europa Centrala 
de mai bine de 1000 de ani, înconjuraţi de vorbitori ai unor limbi indo-
europene neînrudite. Pentru a studia continuitatea pe linie maternă între 
populaţiile ungureşti vechi şi cele moderne, au fost analizate [n.C.T. -
diverse] polimorfisme în regiunile SHVI [n.C.T.-segmentelor hipervariabile I] 
şi a codificării proteinelor din secvenţele ADN mitocondriale [n.C.T. -ADNmt] 
a 27 probe/eşantioane vechi (secolele X-XI), 101 unguri de astăzi şi 76 probe 
ale unor secui de astăzi, vorbitori de limba maghiară din Transilvania. 
Datele au fost comparate cu secvenţe de la 57 populaţii europene şi 
asiatice, inclusiv populaţii fino-ugrice, şi s-au executat analize statistice 
pentru a investiga starea lor de înrudire genetică. Numai 2 din 27 probe ale 
ungurilor din vechime sunt fără ambiguitate de origine asiatică, restul 
aparţin unuia din haplogrupurile vest eurasiatice [n.C.T. -cred că ar fi fost 
mai corect sa spună "est europene si/sau vest asiatice"], dar pot fi 
văzute/găsite unele afinităţi asiatice şi efectul genetic al populaţiilor cu 
care ungurii din vechime au venit în contact în timpul migratiilor lor. Apar 
diferenţe puternice când probele sunt analizate în conformitate cu statutul 
social aparent, judecat după bunurile din mormânt. Indivizii de rând 
prezintă o predominanţă a haplogrupurilor ADNmt (H, R, T) comune în 



 

Eurasia de vest, în timp ce indivizii cu statut înalt, de presupus cuceritori 
unguri, prezintă o distribuţie mai heterogena a haplogrupurilor, cu 
haplogrupurile (N1a, X), care sunt prezente intr-o frecvenţă foarte joasă în 
populaţiile moderne din întreaga lume de astăzi şi absente în populaţiile 
ungureşti şi secuieşti recente. Populaţiile moderne vorbitoare de limbă 
maghiară par a fi în mod specific europene. Datele noastre demonstrează 
că există diferenţe genetice semnificative între populaţiile vorbitoare de 
limba maghiară din vechime şi cele de astăzi, fără să se vadă vreo 
continuitate genetică.” 

Rezultatele acestui studiu bazat pe ADNmt ne spun că doar 2 din 
27 de probe din vechime au în mod cert o origine asiatică (deci, maghiară, 
cumană, peceneagă, avară cumulat). Aşa cum o lasă să se înţeleagă şi 
documentele papale şi a altor învăţaţi ai vremurilor trecute - enumerate 
până acum fără a avea o proporţie precisă, adică 7,4% ascendenţă asiatică 
la populaţiile din Panonia la anul 1000, ungurii erau o mică minoritate, erau 
în fond o elită grupată în 17 clanuri. 
 
Analiza comosomilor Y a maghiarofonilor din bazinul „carpatic” 

Recenta lucrare Y-chromosome analysis of ancient Hungarian and two 
modern Hungarian-speaking populations from the Carpathian Basin 
elaborată de aceiaşi autori de la Institutul de Genetică al Academiei ungare, 
din Seghedin, în 2008, confirmă studiile Râmneanţu&David  şi L.L. Covalli-
Sforza – avem de a face în fapt cu autohtonii maghiarizaţi. Iată mai jos 
rezumatul lucrării: „Populaţia ungurească aparţine din punct de vedere 
lingvistic la ramura fino-ugrică a familiei uralice. Alela Tat C este un 
marcator (marker) interesant în contextul fino-ugric, distribuit în toate 
populaţiile ce vorbesc o limbă fino-ugrică, cu excepţia ungurilor. Se ridică 
întrebarea dacă vechii unguri, care s-au aşezat în bazinul Carpatic 
aveau/purtau acest polimorfism sau nu [n.C.T.- în gene]. 100 de bărbaţi din 
Ungaria de astăzi, 97 de secui (o populaţie vorbitoare de limba maghiară  
din Transilvania) şi 4 probe/eşantioane de os unguresc de provenienţă 
arheologică din secolul X au fost studiate pentru acest polimorfism. Printre 
indivizii de astăzi numai un secui poartă alela Tat C, în timp ce dintre cele 4 
resturi osoase/scheletale 2 posedă alela. Această descoperire din urmă, 
chiar dacă se ia în considerare numărul redus de probe, pare să indice o 
descendenţă siberiană a ungurilor invadatori, care au dispărut ulterior în 
mare măsură. Bazat pe 22 de markeri binari din cromosomul Y, cele 2 
populaţii vorbitoare de limbă maghiară de astăzi împărtăşesc componente 
[n.C.T.-genetice] similare cu alţi europeni, cu excepţia prezenţei 



 

haplogrupului P*(xM173) în probele de origine secuiască [n.n.- 1 din 97], 
care ar putea reflecta o legatură cu Asia Centrală, şi frecvenţa înaltă a 
haplogrupului J, atât la secui cât şi la unguri. Analiza SMD [n.C.T.-scalare 
multidimensională] bazată pe valorile frecvenţei de haplogrup confirmă că 
populaţiile moderne de unguri şi secui sunt genetic apropiat înrudite şi 
similare cu populaţiile din Europa Centrală şi Balcani”. 

Mai jos, comentariul profesorului Corneliu Tarba  la rezumatul lucrarii 
Y-chromosome analysis ...:  „Am văzut că această analiză este făcută de 
autori unguri, de aceea, în ciuda aparenţei de obiectivitate stiinţifică şi 
pentru că aceste lucruri sunt de multe ori incomplet sprijinite statistic, 
trebuie avut anumite rezerve. Dacă pentru aşa zişii secui, care sunt probabil 
câteva sute de mii, un eşantion de aproape 100 de indivizi este oarecum 
suficient, pentru cele 10 milioane de unguri ar fi fost nevioie de un eşantion 
de cel puţin 1000 de indivizi, in timp ce pentru  populaţia veche ar fi trebuit 
sâ se utilizeze cel puţin 27  de eşantioane, aşa cum au fost studiate în cazul 
ADNmt. Se pune întrebarea: pe ce bazâ au foat alese doar 4 probe, dintre 
care, în mod miraculos, 2 au arătat caractere asiatice? Oricum, chiar după 
aceşti autori unguri, se înţelege că ei sunt maghiari doar din punct de 
vedere lingvistic. Afirmaţia din text legată însă de înrudirea strânsă a 
ungurilor şi secuilor, pe baza frecvenţei apropiate a haplogrupului (de fapt, 
a haplogrupurilor J, pentru că sunt mai multe) este cam trasă de păr. Cred 
că în concluziile lucrării discutate mai sus, situaţia este mai obiectiv 
prezentată, deşi ambele texte omit să vorbească despre prezenţa şi 
caracteristicile genetice apropiate ale românilor. 

Concluziile studiului sunt încă mai precise decât rezumatul, iată-le: 
„Datele noastre sugerează că alela Tat C, care este larg raspândită în 
populaţiile vorbitoare de limbi uralice, a fost substanţial prezentă în 
populaţia maghiară veche când aceasta a traversat Carpaţii şi s-a aşezat în 
bazinul Carpatic. Ceea ce am aflat ne furnizează dovada  pentru absenţa ei 
virtuală în populaţiile recente ce vorbesc maghiara, cu excepţia unui singur 
bărbat din grupul secuiesc.  Acest contrast, în ciuda stabilităţii lingvistice 
relative, poate fi atribuit unei combinaţii  a faptului că maghiarii erau o 
elita dominantă, a căror limbă a fost acceptată de către mai numeroasele 
populaţii pre-existente (in cea mai mare parte, Slavi şi Avari), şi efectele 
unui număr substanţial de imigraţii şi incursiuni post-maghiare. Modelul 
cromosomal Y al ungurilor şi secuilor de astăzi poate fi în cea mai mare 
parte explicat în mod adecvat în cadrul modelului/peisajului genetic 
european. Ca şi în cazul altor europeni, cromosomii Y sunt caracterizaţi  prin 
linii genealogice timpurii derivate de la locuitorii paleolitici şi de către un 



 

impact minor al episoadelor migratoare neolitice şi post-neolitice. În acord 
cu studii anterioare, populaţiile ce vorbesc ungureşte sunt genetic strâns 
înrudite cu vecinii lor geografici. Ungurii şi secuii se grupează strâns 
împreună cu alţi centro-europeni (de ex., Cehi şi Slovaci), dar mai ales cu 
populaţiile balcanice. Există două excepţii. Haplogrupul P*(xM173) este 
aproape absent în Europa continentală. Prezenţa acestui haplogrup la secui 
ar putea indica o legatură cu populaţiile din Asia Centrală. De asemenea, 
există o frecvenţă ridicată a haplogrupului J. Aceasta ar putea reflecta 
contribuţii anatoliene şi sud-balcanice la zestrea genetică a ungurilor şi 
secuilor, dar datele istorice şi analizele comparative ale liniilor maternale 
ale populaţiilor ungureşti vechi sugerează că migraţiile anterioare ale 
ungurilor ar fi putut de asemenea contribui la prezenţa acestei linii 
genealogice în bazinul carpatic”.    

Profesorul român mai observă că geneticieni unguri au şi anumite 
jaloane istorice prescrise: „Sigur, această ultimă afirmaţie, din concluzia 
lucrării în discuţie,  ar putea fi parţial adevarată, dar oare de ce evită aceşti 
autori în mod sistematic de a aminti că cea mai probabilă sursă a acestui 
haplogrup J2 ar putea fi tocmai românii maghiarizaţi lingvistic?  Ei nu sunt 
menţionaţi printre vecinii importanţi, fiind probabil incluşi la capitolul 
"populaţii balcanice". Autorii evită să spună despre care dintre cele două 
haplogrupuri J este vorba, dar referinţa la "contribuţii anatoliene şi sud-
balcanice" ne spune că este vorba despre haplogrupul J2. Acesta este 
prezent în populaţia românească cu o frecvenţă destul de mare (mai mare 
chiar decât la unele populaţii sud-dunărene (de ex., sârbi, croaţi,  bulgari) şi 
cel puţin de două ori mai mare decât la populaţia din Ungaria de astăzi, 
fiind evident cea mai sigură sursă a acestei aşa-zise "caracteristici genetice 
ungureşti", făcând parte, cel mai probabil, din zestrea genetică „traco-
dacică a românilor”. Aceasta  nu este o simplă presupunere ci este sprijinită 
de cercetări ale unor geneticieni străini, care au observat că anumite 
populaţii izolate de vlahi (vorbitori ai unei limbi romanice) din Macedonia şi 
nordul Greciei au o frecvenţă foarte mare a haplogrupului J2 (25%), ceea ce 
este doar cu puţin mai mică decât  frecvenţa întâlnită în presupusele locuri 
de origine ale acestui haplogrup. 

Din ansamblul celor două studii ale Academiei ungare rezultă că din 
certitudinea de 7,4% ascendenţă asiatică pe linie maternă la anul 1000  s-a 
ajuns la certitudinea de 1,03% ascendenţă asiatică pe linie paternă în zilele 
noastre. Geneticieni români ar trebui să continue studiile măcar la 
maghiarofonii din Câmpia Tisei şi Curbura Carpaţilor  pentru a afla 
purtătorii care au atât o ascendenţă maternă cât şi una paternă asiatică. 



 

Ura şi intoleranţa în cultură  
 

Dacă din cei 5% de maghiarofoni, din totalul populaţiei României, 
doar un procent infim sunt uralo-ugro-turano-mongoli, restul fiind în 
principal români, şvabi şi slovaci maghiarizaţi, atunci ce îi face pe aceşti 
deznaţionalizaţi, unguri? Răspunsul este cultura maghiară faţă de 
alteritate. Un istoric, profesor universitar la Pesta, István Horvát (1784-
1846) susţinea că Adam şi Eva vorbeau maghiara în paradis şi că Hercule, 
Homer  erau şi ei, evident, maghiari, şamd. De altfel e singura cultură din 
lume care l-a naţionalizat şi pe Dumnezeu! Dumnezeul e unguresc! 
Libertatea ca şi pâinea e şi ea maghiară! Iată, în continuare, doar câteva 
exemple din această cultură absolut specială, extrase din lucrarea 
doctorului în filologie maghiară Johann Weidlein
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Poetul Pálóczi Horváth Ádám: „Blestem pentru germani/ Bate-l, 
doamne, bate-l/ Pe blestematul cel de câine fătat/ Gunoiul ţării noastre”.  

Romancierul Dugonics Andras: „Dacă puţinii urmaşi ai panonilor (nn- 
blachi ac pastores romanorum) se arată supuşi, să nu-i crezi pe viclenii 
aceştia cu limba necioplită şi respingătoare până nu s-au topit în sângele 
maghiar”. 

Mitrofanow N., scria în lucrarea Iosif al-II-lea : „Clocoteşte, sânge al 
meu, clocoteşte, când câinii de nemţi ... Răzbună-te însutit pe nemţi, 
striveşte-i pe blestemaţi”. 

Katona József (1791-1840), dramaturg, a transformat o legendă a 
reginei Gertrud de Meran şi o dramă istorică  a lui Grillparzer  într-o 
tragedie ultra naţionalistă, prin care a instigat spiritele ungureşti împotriva 
germanilor. Fiind un înainte mergător al direcţiei culturale ungureşti 
antigermane şi anti majoritare.  

Mentorul maghiarismului, Széchenyi István a fixat direcţia: „Toate 
întreprinderile mele se extind, dar se îndreaptă împotriva germanilor” sau 
„Urăsc din străfundurile sufletului orice evoluţie care nu e maghiară” sau 
„maghiarizarea este cea mai sfântă sarcină a oricărui maghiar” chiar dacă 
ţăranul maghiar era „hoţ de cai, necioplit, sălbatec, neştiutor şi care toarnă 
întruna înjurături” cum scria în Jurnal, IV, pg. 60! Széchenyi în Popor de la 
răsărit, culmea, considera pe german „topitor de maghiari”, ca şi cum 
majoritari în bazinul median al Dunării ar fi ei, ungurii şi minoritarii teutoni 
i-ar germaniza!  Acelaşi conte Széchenyi îi complimenta pe bavarezi: „A fi 
bavarez şi a părea spiritual constituie în sine o contradicţie”. 



 

Slovacul (mama, Karolina Weberova, provenea dintr-o familie 

lutherană) din Zips, Ľudovít Košut scria: „Oraşele noastre sunt în 

majoritatea lor germane, industria patriei este germană; comerţul german 
... ” şi „... nu voi mai tolera nici un sas pe teritoriul coroanei ungare, ci îi voi 
izgoni din ţară ... pentru a compensa nesfârşitele hoţii, jafuri şi cheltuieli de 
război”, sau „Ne găsim în jenă financiară ... Oricum pune-i pe saşi să 
plătească gras. 2 milioane urmează să plătească. Jumătate din acestă 
sumă ca tribut ... Dacă se opun, ordonă să fie executaţi”.   „Trupele cele 
mai de nădejde ale lui Kossuth au fost constituite din jurişti, tinerii 
parlamentari şi studenţi, care instituiseră deja cu ocazia Dietei din 1832-36 
o adevărată teroare la Bratislava, bântuind acum (nn-1848) prin Pesta şi 
maghiarizând cu pumnul, ba mai şi bătându-i pe locuitori germani ...”  – 
scria explicit Johann Weidlein. Kossuth nu se încurcă cu detalii, cu logica, cu 
demografia: „Într-o ţară nu se poate vorbi o sută de limbi, trebuie să fie 
doar una, în Ungaria e maghiara, căci ungurească este libertatea ...”.  

L. Kossuth alături de contele  Mihai Esterhazy adresa, la 10 oct. 
1848, un ultimatum poporului român, care începea blând, dând vina pe 
austrieci, dar se încheia altfel: “Atunci va fi mai bine să nu vă fi născut, ... 
Dar şi până atunci, se va porunci maghiarilor şi secuilor, ca să se scoale şi 
ca viforul să măture fiece goz nemulţumitor...Ca să se scoale poporul 
unguresc şi secuiesc, toţi cu toţii, şi să steargă de pe faţa pământului pe 
fieştecare vânzător de patrie şi rebel... Luaţi dar’ seama ... să nu provocaţi 
asupra voastră ceasul pedepsei.”
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 Şi întradevăr, după acest 

Ultimatum a urmat primul genocid din Europa moderna: 40.000 de români 
au fost executaţi în 1848/49, în Transilvania. Între cei executaţi la ordinul 
lui Kossuth a fost şi umanistul, pastorul lutheran şi pedagogul Ştefan 
Ludwig Roth pentru motivul că s-a opus maghiarizării în Transilvania. 

Poetul şi criticul literar József  Bajza (1804-1858), şi el un slovac 
maghiarizat, opina: „... vreau să spun că atâta timp cât nu stârpim limba 
germană în convorbirile noastre, atât timp cât vor mai exista unguri care să 
vorbească cu atâta plăcere nemţeşte, neavând sentimentul că prin 
folosirea acestei limbi comit o infracţiune împotriva naţiunii ... nu mă 
îngrijorează nici popoarele slovac şi valah, pe care le stăpânim” sau „Să ne 
strângem rândurile, să fim mândri că suntem unguri, membri ai singurului 
popor al lui Dumnezeu, şi probabil, din întreaga lume ...” Slovacul Bajza nu 
era îngrijorat nici de „popoarele slovac şi valah” pentru că ungurii le 
stăpâneau, ci de germani care „s-ar fi aciuiat în oraşele noastre”! Deşi 
realitatea este exact pe dos – germanii au construit toate oraşele în bazinul 
Dunării şi apoi maghiarizaţi şi cu bâta. 



 

Fiul lui Ştefan Petrovici şi al Mariei Hruz, Alexandru născut Petrovici, 

maghiarizat Petőfi, ca orice asimilat se simţea obligat să probeze 

permanent maghiaritatea, şi cea mai tare dovadă constă în ultragierea 
permanentă a majorităţii nemaghiare şi în special a germanilor. Iată câteva 
dovezi din opera literară a acestuia: „Vecine cucernic, neamţule ... Iar 
trăznetul să nu te omoare / Maghiarului să-ncredinţeze această treabă!”  
sau  „Ce mai vorbesc nemţii ăştia! / De i-ar trăzni neîntârziat! / De la noi cer 
şvabii ăştia / Să le plătim datoriile. / Plătiţi-vă singuri datoriile, / Până vă 
atârnă limbile, ca la cotei, / Chiar de-ar fi să crăpaţi, / Escroci blestemaţi ” 
sau „La noi germanul a venit ca oaspete, / Dar curând şi-a însuşit dreptul 
de domn, / Şi cât de josnic a mai înfăptuit totul, / Câte mârşăvii a putut să 
săvârşească...” sau „ ... ţie, neamţule, îţi sunt numărate zilele! ... / Oare să 
poruncească în ţară neamţul, slovacul? ... / Doar maghiarul are aici 
drepturi de stăpân ... ” sau „De la Carpaţi până la Dunărea de Jos / Un 
răcnet de furie, o furtună sălbatică! ... / Croaţi, germani, sârbi şi români, / 
Ce vă repeziţi cu toţii la ţara ungară? / Sabia care v-a cruţat de turci şi de 
tătari / Sclipeşte în mâna maghiarului .../ N-o să fie pace până când ultimul 
strop de sânge / Nu se va scurge din blestematele voastre inimi / Ridică-te, 
maghiare, împotriva acestei hoarde, .../ Cândva ne-am luptat cu leii, / 
Acum să ne devoreze această cloacă de păduchi? ” sau „Acum Dumnezeu 
nu ne ajunge, / Căci el nu este destulde aspru, / Ţie mă rog, iadule, în 
dimineaţa de Anul Nou:  / Sădeşte în inimile noastre întreaga ta mânie, / Să 
nu cunoaştem îndurare până mai mişcă / Vreunul din nemernicii ăştia pe 
pământ”  etc. În poezia „Lehel” din ediţia Petöfi – opere complete, 
(Budapesta, 1953), conducătorul triburilor, Lehel, îi dă sfaturi tânărului 
prinţ Zultán: să tragă de urechi întreaga lume, dar mai ales pe germani; să-l 
iubească pe german cu atâta greutate încât să-l târască în iad.   Farkas 
Gyula scrie în cartea sa, din 1943, Vormärz-ul unguresc – epoca lui Petöfi că 
Alexandru Petrovici s-a născut în localitatea slovacă Kiskörös din Mica 
Cumanie şi un timp s-a autonumit Kunfi ruşinându-se că era lutheran. De 
ura lui Petöfi împotriva germanilor n-a scăpat nici Goethe: acesta ar fi avut 
o inimă de cremene şi posteritatea îl va răsturna de pe soclu ca pe un idol 
cioplit. După Marton  Horváth  (31 iulie 1949) poeziile lui Petőfi au fost  
contribuţia  aliatului lui Hitler la doborârea acestuia - după ce trupele 
sovietice au ocupat Ungaria fascistă, poeziile duşmănoase la adresa 
germanilor, traduse, ar fi fost înmânate soldaţilor sovietici pentru a-i învăţa 
ura contra nemţilor. Johann Weidlein (op. citate pg 87) menţionează că 
unii contemporani au vorbit despre josnicia creaţiei şi a gândului lui, la care 
Petőfi a replicat: ”În faţa scaunului de judecată al conştiinţei mele  ... am 



 

scris şi scriu mereu doar aşa cum am simţit şi cum simt”. O comparaţie a 
liricii sale „patriotice” a lui Petőfi cu aceea a războiului de eliberare german 
(1809-1815) dezvăluie  grasa deosebire - remarcă doctorul în filologie 
ungurească, Johann Weidlein. Deosebirea constă prin lipsa de stăpânie şi 
de generozitate, prin incapacitatea de a-i privi altfel decât gâlcevitor pe 
adversari, prin pofta primitivă de a ucide şi de nedreptate specifică 
provincialilor. Printre apostolii urii, Petőfi, unul dintre cei mai periculoşi 
agitatori ai istoriei, merită cea mai mare atenţie, căci sămânţa răspândită 
de el într-un popor artificial, uşor de instigat, a rodit în lucruri rele şi, în 
cele din urmă, oribile – apud Johann Weidlein op. citate pg 92.   

Arany János (1817-1882) îl continuă pe Petőfi cu brio, calomniind 

nestăpânit de nimeni şi de nimic tot ce era german: „L-am măturat afară 
pe neamţ, / Acest gunoi de trei sute de ani.”  Tot Arany în a sa Ars poetica 
scrie că străzile Budapestei sunt dominate de „vorba nemţească, 
murdărie”! Despre însemnătatea simbolică a acestei alăturări a lui Arany 
atrage atenţia universitarul Kondor Imre în 1946: „Oare v-aţi gândit 
vreodată de însemnătate simbolică are faptul că Arany János, vorbind aici, 
la Buda, a alăturat cele 2 expresii ...?”. Pentru că Sigismund de Luxemburg, 
împărat germano-roman şi rege al regatului catolic din bazinul median al 
Dunării era german Arany îl face laş în balada sa Rozgonyiné - Sigismund s-
ar fi speriat de turcii. Arany uitând esenţialul - „naţionalii”, maghiarizaţi sau 
maghiari, au pactizat şi atunci cu turcii. De altfel Arany János nu s-a 
împiedecat niciodată de adevărurile istorice, ca şi ceilalţi intelectuali unguri 
de ieri şi de azi. 

Tompa Mihály (1817-1868) în poezia sa În pustă  scrie: „Şi gunoiul 
cerşetor al popoarelor / Se repede din apus, / Aşezându-se pe pământul 
unde curg / Laptele şi mierea ...”. Germanii erau pentru el „vrăbi obraznice 
şi gureşe”. 

Romancierul Mór Jókai, foarte popular între spiritele agitate ale 
maghiarizaţilor declara public că „dintre muzee doar Clio nu este sfîntă”. 
Toţi scriitori maghiari au desconsiderat-o, aşa cum s-a văzut, dar nimeni n-
a maltrat-o pe Clio aşa cum a făcut-o Jókai. Într-o scrisoare a lui Jókai către 
editorul său german vorbeşte de tradiţia maghiară conform căreia poetul 
nu politicianul este adevăratul conducător şi continuă „Germanilor li s-a 
dat totul: bunuri şi sânge, doar respectul naţional nu ... ”. Johann Weidlein 
scrie: ”Bunurile şi sângele, pe care maghiarii le-ar fi dăruit germanilor, se 
referă probabil la Maria Tereza, căreia nobilii maghiari i-au promis ajutorul 
pentru un an (1741) ... ”. Despre acest „ajutor” şi exact în ce a constat am 
amintit!  El  desconsidera pe saşi, acestea fiind cei mai puţini dornici de a fi 



 

maghiarizaţi. Jókai  scria în poezia Biet sas: „El are o patrie aparte, / Spre 
care-i galopează dorul / Aici doar oala cu carne-l reţine / Pescuind în ape 
tulburi / Atunci se bucură când noi jelim / Bucuria noastră pentru el 
înseamnă jale / Biet sas.” Mereu între personajele sale germanul care se 
maghiarizează este erou pozitiv, iar germnanul care nu acceptă 
maghiarizarea este josnic, laş, intrigant şi egoist. În romanul Femeia albă 
din Leutschau judecătorul Fabrizius, care este de partea lui Rákóczi este un 
caracter nobil, pe când locţiitorul său Alauda care a contribuit ca oraşul să 
ajungă în mâna împăratului de la Viena, e personajul negativ. Campaniile 
sale antigermane le neagă, împotriva evidenţei, în Neue Freie Presse din 
1.05.1896: „Sunt foarte mulţi cei care răspândesc prin lume ştirea că 
efortul de constituire a unui stat de către unguri (nn-stat al minorităţii) s-ar 
face cu impilarea naţionalităţilor nemaghiare (nn-a majorităţii). Aceste 
afirmaţii sunt la fel de departe de adevăr cum e lumina de întuneric.” 

Thaly Kálmán,  versificator şi politician, a fabricat nişte cântece 
pretinse a fi din vremea frăţiei ungaro-tătaro-turce, zise cântece ale 
curuţilor, împotriva tocmai a eliberatorilor de sub turci a câmpiei panonice. 
Un contemporan, Cserei Mihály, scria: „că toţi tâlharii, criminalii şi 
neisprăviţii care, sub numele de curuţi, au năpăstuit, torturat, ucis şi 
aruncat în foc atâţia oameni cinstiţi, nobili sau de rând ...”  O punere la 
punct o face şi Szekfü (Istoria maghiară IV, pg 293): „Curuţii îşi făcuseră 
şcoala la tătari, nedeosebindu-se de ei decât că nu târau oameni în robie. 
Dar unde i-ar fi putut târî? Dar înhăţau orice valoare, la vedere sau 
ascunsă, umblau în cete mari prin câmpii, prefăcând tot ceea ce le ieşia în 
cale în cenuşă şi mormane de piatră”  Despre şeful acestor bande de 
tâlhari, Rákóczi, slav de nord după tată şi slav de sud după mamă, aliat cu 
turcii şi tătarii, care s-ar fi aliat şi cu francezii şi cu ruşii dacă aceştia l-ar fi 
luat în serios, Petőfi scria: „Sfânt al patriei noastre, conducător al libertăţii, 
/ Steaua noastră luminoasă în noaptea întunecată”. Iată câteva crâmpeie 
din aceste cântece inventate: „Ia uitaţi-vă ce-a făcut neamţul din ţara 
noastră: / Ne-a pângărit femeile şi fetele” sau „Nu cred în cuvântul 
habotnicului neamţ mai mult ca în lătratul câinelui. /El a venit să pustiască 
nu să ajute, pentru a cuceri ţara noastră .../ De aceea, ucide-l şi pe 
maghiarul care-i ţine tovărăşie! / Bea astfel vinul, încât atunci când auzi 
trompetele / Să poţi bea sânge şi să faci grămezi din cadravrele nemţeşti! ” 
sau „Neamţ nenorocit / cu picioare de cocor, / cu nas de coţofană; / el fuge 
de noi, îi e frică de noi, / naţiune nenorocită! ” sau „vezi tu neamţule, vezi 
raicule, astfel trebuie să ispăşeşti, aşa te bate Dumnezeu, fiu de târfă 
bestial, trândav şi jefuitor, tâlhar cumplit. Ei, nemţi râioşi, acum umblaţi 



 

ţanţoşi! Raicilor lepădături de căţea, acum desigur, vă căraţi” sau „Nu-l 
crede pe neamţ, maghiare, / Ori cu ce-ar vrea să te înşele .../ Bătu-l-ar Isus 
Christos”  sau „Fugi, curuţe, vine neamţul, / Ia te uită ce vierme învăţat ...” 
Thaly Kálmán a stârnit consternare în Camera Deputaţilor din Viena 
asociind pe germani cu viermii: „Germanul este un vierme învăţat. Că este 
învăţat, nu poate fi contestat, dar nici că, în acelaşi timp, este un vierme, 
căci târâtul îi face plăcere”. Aceste „amprente” le lasă în multe locuri acest 
fanatic politic în aceste cântece închipuite ale curuţilor. Mai departe găsim:   
„Nenumărate arme ne ameninţă, / Căci neamţul se află printre noi / Şi 
loveşte cu sete .../Ca un călău,/ Nu cunoaşte mila pentru cel pe care-l 
ajunge,/...Din cauza lui aproape că/ Nu mai este pâine în ţară” sau 
„Dumnezeu să nu îngăduie ca maghiarul / Să fie batjocorit şi pângărit de 
un asemenea duşman / Respingător cum e neamţul / Să nu îngăduie ca un 
asemenea popor / Îngâmfat să-i răpească / Veşnica-i reputaţie gloriasă”.  
Cultul acestor tâlhari (vezi Szekfü ) a fost amplificat de zeci de alţi scriitori 
„unguri” şi maghiarizaţi aşa cum a fost răspândit turanismul, mai târziu. 
Mecanismul îl descrie Sassi Nagy Lajos: „Este necesar să alimentăm de sus 
acest sentiment naţional, pentru ca pe urmă el să pătrundă de jos întreaga 
societate, sub forma unei forţe de neînfrânt”. În aceste cântece totul este 
falsificat, susţine doctorul în filologie ungară, Johann Weidlein înafara urii 
care este autentică. 

În romanele lui Tolnay Lajos germanii sunt numiţi balegă şi gunoi, 
viermi nenorociţi, lepădături ale omenirii. În romanul Onorabila doamnă 
baroneasă apare un cântec: „Să fie aşa cum a fost înainte! / Atât germanul, 
/ Cât şi croatul şi slovacul / Să-şi scoată pălăria în faţa maghiarului”.  Tot 
aici apare şi propoziţia: „Dragii de cehi, filozoficii de nemţi şi cămătarii de 
galiţieni au trebuit să părăsească Ungaria”(nn - după dualism). 

Lingvistul, romancierul şi poetul Gárdonyi (pe adevăratul lui nume 

Ziegler) Géza, se dezice de propriul său popor şi îşi dovedeşte 
maghiaritatea.  În micul său roman Tu, Berkenye! tatăl eroinei sale a scris o 
carte intitulată Oglinda prostiei germane din care cităm: „Sfătoşenia 
nemţească este caracterizată şi de literele pe care le folosesc. Scrierea 
germană şi tiparul german arată de parcă ar fi fost concepute de un 
oftalmolog nemernic, care nu s-a gândit decât la câştigul său. 99 din o sută 
de nemţi sunt ochelarişti ... Oare neamţul orbeşte din patriotism sau din 
prostie?” În  poezia sa La graniţa polonă vorbeşte de blestematul de 
neamţ, care-i izgoneşte pe maghiari din ţara lor, drept care eroul Rákóczi, 
cel mai frumos erou a lui Dumnezeu, le strigă compatrioţilor fugari: „Doar 
înapoi, înapoi, şi eu merg în patrie/ Să se care de acolo neamţu-n iad!” 



 

Germanul maghiarizat Herczeg Ferenc (1863-1954), fiul lui Franz  
Herzog şi al Luisei Hoffmann, născut în Banat, cel mai apreciat scriitor 
ungur din perioada horthistă, membru al Academiei ungare şi Preşedinte al 
Ligii revizioniste maghiare,  în romanul pseudoistoric Păgâni tratează 
perioada de anarhie, după moartea regelui Ştefan, când o răscoală a 
păgânilor(1044-1046) ameninţa tânărul regat catolic cu destrămarea. 
Simpatia lui Herzog se îndreaptă spre  fiii turanicului Vazul „vor readuce 
vechea lege (nn-păgână) măturând gunoiul străin (nn- germanul creştin) 
din Ungaria”. Ura canalizată de Herzog în acest roman împotriva 
germanilor are la bază o primă mistificare radicală – uitând că fondatorii 
tânărului regat sunt germanii în toate planurile – religios, administrativ şi 
militar. Nenumărate biserici şi mănăstiri sunt distruse de răscoala păgânilor 
dar cei ce jefuiesc odoarele sfiinte sunt cavalerii germani: „Împingându-se 
unul în altul, cu croncănituri furioase, asemănătoare celor ale corbilor care 
se reped la cadavre, înhăţară crucifixele bătute în nestemate, pocalele şi 
fibulele. Preţioasele marame fură sfâşiate în lupta de a pune mâna pe ele; 
aruncară însă grelele cupe de argint”.  Călugăriţele se refugiază la păgâni! 
În povestirea istorică Luna în descreştere maghiarii şi turcii sunt eroii 
principali. Ţăranii ţineau cu turcii pentru că regele de la Viena nu-i onorau 
pe oligarhii maghiari! Prin aceste ideii se asociază  falşilor eroi ai libertăţii, 
Bocksay, Thököly, Bethlen, Rákóczi, aliaţi ai sultanului, şi ţăranii, adică 
poporul maghiar. Evident, nici Herzog, nu se încurcă cu istoria şi cu 
statisticile demografice.  În mica povestire O afacere cu sabia  trei ofiţeri ai 
armatei chezaro-crăieşti vin în civil la cârciuma lui Pollatschek şi cer să li se 
cânte „Cântecul despre porcul de neamţ” care era intonat în Ungaria după 
imnul „Doamne, binecuvântează pe maghiar”. Toate aceste dovezii de 
maghiaritate pentru Ady Endre nu înseamnă nimic.  Ady l-a caracterizat pe 
Herzog „confuz şi cu fantezie limitată”. 

Poetul Ady Endre, mai rasist decât rasiştii de până la el, un sumum al 
acestora, îi combate nu numai pe nemaghiari ci şi pe asimilaţi: „Aici, în 
această anticameră a Europei cu atâtea uşi, unde din est şi din vest, din 
toate părţile, se mătură înăuntru gunoiul, absolut nimic nu este sigur. 
Ştefan cel Sfânt a fost primul nostru, aproape conştient, furnizor de gunoi 
... Asemănătoare unei invazii de lăcuste s-a dovedit pentru această 
sărmană ţară acea rasă a primilor sosiţi (germanii) care, jefuind şi 
asociindu-se, îi stă şi azi în cârcă.”  Când asimilaţii Jeno Kremsner şi Ferenc 
Herzog  au pus în discuţie originea lui Ady, acesta a erupt: „Pentru cei 
îngălaţi şi cei murdari, / Pentru bastarzi şi cei ahtiaţi după podoabe, / 
Pentru cei pe jumătate morţi, cei cu spume la gură, / Pentru cei care fac pe 



 

maghiarii şi pentru mâncătorii de ceaţă, Pentru maghiarii proveniţi din 
şvabi / Eu nu sunt maghiar? ”  

Romancierul şi etnograful rasist Kodolanyi János scrie: 
„Slujnica şvăboaică, indiferent dacă o cheamă Resi şi Lesi, este peste 
măsură de proastă, murdară şi leneşă. ... totul mă scârbeşte la şvăboaicele 
astea.”  

Ideologul noii reocupări maghiare a ţării, Szabó Dezső, scria în 1928: 
„Ea (noua literatură) şi-a dat seama de sutele de mii de lăcuste ale 
distrugătoarei pofte germane, cum aceştia ... au scos maghiarimea din 
toate drepturile ei, răpindu-i  orice posibilitate de a trăi, forţând-o să iasă 
de pe pământul ei, dar şi din sufletul ei şi devenind unguri aşa de 
vehemenţi, încât pot distruge maghiarimea.” 

Poetul Babits Miklós exclamă în 1933: „Există oare un pericol mai 
mare şi mai vechi blestem pentru maghiari decât germanul?”  

Poetul Hidas Antal scrie: „De patru sute de ani te lupţi cu neamţul cel 
lacom, / dar încă tot n-a terminat de supt sângele tău gros şi bun, / 
Ungarie”.  

Poetul Illyés Gyula trage un semnal în 1933: „Transdanubia se află în 
cea mai teribilă primejdie ... Marea germană se umflă, asaltând satele 
maghiare, şi nu mai există nimic care ar putea s-o oprească ...”.  În 1938  
concluziona: „în trecut maghiarimea a fost o naţiune doar în măsura în 
care a fost duşmănoasă faţă de germani.” Iar în 1945 trage foloasele din 
acest merit istoric  sub naţional-comunism: „Eu am fost printre primii care, 
atunci – încă înainte de acapararea puterii de către Hitler – am adus vorba 
despre pericolul german din Transdanubia. De pe atunci am pomenit în 
repetate rânduri, intuind rădăcinile acestei chestiuni, de expulzarea 
germanilor.”  În 1970 Illyés primeşte premiul Herder! 

Scriitorul Szabó Pál scrie în 1946 că: „frontul împotriva germanilor a 
fost totdeauna o obligaţie a ungurilor” şi că aceştia „au supt ura împotriva 
nemţilor odată cu laptele matern”! 

Poetul Horváth Béla, scrie în 1946: „Aşa că tremuraţi în faţă mea 
şvabi idioţi, / În mutrele voastre vomit ciuma. / Eu viu sau mort vă vânez, 
/Ucigaşilor, păgâni băutori de sânge! / ... Îneacă-l pe bastard, omoră 
diabolicul vierme, /  Pe pezevenghiul înfumurat, pe burduhănosul călău!” 

În iulie 1956 Pesti Joszef jubila: „Se apropie ora să sărim la beregata 
lor...”. A şvabilor şi evreilor precizează Johann Weidlein în preţioasa sa 
lucrare Imaginea germanului în literatura ungurească!  

Dordai Lorand, horthist până în 1945 şi comunist după, scria sub 
pseudonim, în 1939, în lucrarea Fără îndurare (Nincs Kegyelem): „Eu nu 



 

aştept să vină răzbunarea. Nu aştept! Voi suprima pe fiecare valah ce-mi 
iese în cale. Nu va fi îndurare! Voi aprinde 
noaptea satele valahe. Voi trece prin sabie 
toată populaţia, voi otrăvi fântânile şi voi 
ucide până şi copii din leagăn... Voi suprima 
orice valah şi atunci nu va fi în Ardeal decât o 
singură rasă, cea maghiară, naţia mea, 
sângele meu!” Pentru acest ilustru 
reprezentant al culturii ungare, UDMR-ul a 
cerut Primăriei Dejului, în anii 90, printr-o 
adresă, dreptul de amplasare a unei plăci 
memoriale. Cererea UDMR-ului a fost întărită 
de preşedintele Uniunii scriitorilor din Cluj, 
Mircea Opriţă! 

Ungurul Engel Pál scrie în finalul cărţii Regatul sfântului Ştefan. Istoria 

Ungariei medievale 895-1526: “Nici pe departe, generaţia Mohacs-ului nu a 

dispărut, ci a rămas vie ideologia ei... Xenofobia ei, părtinirea, iluziile şi 

narcisismul, au trăit mai departe, de la sfârşitul secolului al XVII-lea, sub 

forma unui naţionalism virulent, provocând grave  desfigurări de conştiinţă 

şi sociale, servind ca model urii etnice  din bazinul carpatic.”
20 pg387 

După trecerea  în revistă culturii maghiare făcută cu multă acribie şi 

reţinere de Johann Weidlein, probabil sentinţa absolută a lui Fabchich 

József, preotul catolic al oraşului Raab, pe atunci în întregime german, 

dintr-o scrisoare către singularul poet,  Kazinczy Ferenc, (1759-1831) nu 

mai miră: „Şvabilor, cu care ne-am procopsit, trebuie să lise impună cu 

forţa nume ungureşti. Trebuie să înveţe ungureşte, fie să moară.”
62 

Cheia înţelegerii bazinului median al Dunării 

Cioran pe alte căii ajunge la părerea că „ungurii nu mai au nici un sens 
în univers”.

71
 
pg221 

Nu există o singură idee de cultură... care să fi pornit de 
la maghiari – afirmă  scriitorul  Franz von Löhrer în Magyaren und andere 
Ungarn. S-a înşelat! Există o idee pornită de la maghiarizaţi – ura faţă de 
tot ce nu e „maghiar”. Dar von Löhrer a intuit corect, chiar în titlu, cheia 
din bazinul median al Dunării: ungurii şi maghiarii. Ungurii – adică 
majoritatea românio-germano-slovacă din statul catolic numit Hungariae şi 
maghiarii câţi ar fi mai rămas din cele 17 clanuri maghiare. Dilema a 
rezolvat-o bilogia celulară. 



 

Câteva exemple din presa maghiară din 1884-1891
65

 
 
Ellenzek, nr. 115 din 1884: „Eu nu aflu în purtarea tinerimii 

(maghiare) nici o greşeală, nu văd nici cel puţin desfrânare ... Bine a făcut 
tinerimea că a spart ferestrele românilor şi i-a împiedecat a ţine maialul şi 
banchetul. ... tinerimei nemaghiare trebuie să i-se dee educaţiune 
maghiară. Trebuie să i-se transformeze inima, sufletul, trebuie să se 
producă în creierul ei cugetări patriotice, să i-se infiltreze cultura maghiară 
în sânge şi în acest sens trebuie răspândită iubirea pentru cultura 
maghiară”.

65 pg 131
 

Pesti Naplo, nr. 209 din 1888: „În ceea ce ne priveşte pe noi, avem, 
credinţa, că cestiunea naţionalităţilor nu se poate dezlega într-un chip 
mulţumitor, decât prin desăvârşita maghiarizare a naţionalităţilor”.

65 pg130
 

Nemzet, din 11 mai 1890: „Loiala naţiune maghiară, ea, care de secoli 
a fost peste măsură mărinimoasă faţă de naţionalităţi, a enunţat egala 
îndreptăţire a naţionalităţilor prin lege; dar niciodată ea nu a enunţat 
egala îndreptăţire a naţionalităţilor cu naţiunea maghiară”.

65 pg 128
 

Kolozvar, nr. 36 din 1891: „Maghiarizarea numelor comunelor este de 
mult stăruinţa acelora, cari se ocupă cu răspândirea maghiarizării. ... 
Acesta este un lucru vrednic de laudă, căci ce este mai firesc ca numirile 
tuturor oraşelor şi satelor să fie maghiare”.

65 pg 130
 Amintim observaţia 

savantului B.P. Haşdeu că „Obiceiul unguresc de a traduce nomenclatura 
română datează de la 1380”.

24 

Egyetertes, 29 iulie 1891: „Încă un cuib de germanizare în Buda veche. 
Inspecţiunea şcolară  din cercul al II-lea doarme adânc, dacă nu cumva cu 
intenţie îşi închide ochii în faţa acţiunii unui alt institut de creştere din Buda 
veche. Sub nr. 106 din strada Matrozului există al doilea cuib german, ce-l 
ţine o aşa numită doamnă Pitt, Frau von Pitt, care de 12 ani germanizează 
în Buda veche! ”

65 pg 131
 

Magyar Hirlap, 13 octombrie 1891: „Atât e sigur, că din acest 
eveniment scandalos tinerimii maghiare i-se nasc cele mai sfinte datorii: 
tinerimea de pe la universităţi are acum datoria să caute, să ştiricească pe 
unul câte unul şi după nume cine sunt acei tineri români” (care au redactat  
Cestiunea Română în Transilvania şi Ungaria).

65 pg132
 

Din acest paragraf „Fanatismul presei maghiare faţă de naţionalităţi”, 
pagina 133, în fotocopie 

65pg133
: 



 

 
 
Legea Azilelor (kisdedovo) din textul fotocopiei de mai sus se referă la 
Legea orfelinatelor (legea XV din 1891), care stabilea că în orfelinate limba 
folosită şi de predare este ungureasca.  Cu alte cuvinte nu numai în 
Panonia, ci şi în ţări nonmaghiare ca Croaţia, Slovacia, Banatul, Crişana, 
Maramureşul şi Transilvania toţi copiii instituţionalizaţi să fie maghiarizaţi.  

Pe de altă parte, ziarele româneşti şi ziarişti români erau supuşi unor 
incredibile presiuni. Din 1884 până în 1895 s-au abătut asupra lor 47 de 
procese politice, iar în următorii 4 ani (1895-1898) alte 96 de procese 
politice şi măsuri administrative abuzive! Printre personalităţile române 
condamnate înainte de 1894 se numără şi Eugen Brote condamnat de 7 
ori, Ioan Slavici de 4 ori, Vasile Lucaciu de 4 ori,I. Russu-Şirianu de 3 ori, 
Aurel Mureşianu de 3 ori,  Septimiu Albini de 3 ori, Aurel C. Popovici de 2 
ori şi mulţi alţii. Între 1884 şi 1894 107 publicişti au fost condamnaţi în 
total la 59 de ani şi 10 zile de temniţă şi 11.840 florini amendă. Numai 



 

Tribuna şi Foaia poporului din Sibiu a fost târâte în 29 de procese şi au fost 
obligate la amenzi de peste 56.918 coroane.

39 pg 39
  

 „Persecuţia, spunea Seton-Watson în 1907, a fost împinsă până la 
atari limite, încât găseşti cu greu un singur ziarist român scriind la un ziar 
politic, care să nu fi fost în închisoare pentru vreun delict politic.”

27pg238 

 

Istoriografia maghiară  
 
De la István Horvát la Paul Lendvai 
Şi nu alocăm spaţiu pentru maculatura de aberaţii din cultura 

maghiară, scrise de universitari impostori, aidoma lui István Horvát, care 
vedea chiar şi în titanii lui Hesiod tot unguri! Ne referim la vârful istoricilor 
unguri. Americanul Milton Lehrer se întreba: „Şi când un istoric de talia lui 

Bálint Hóman afirmă despre expediţiile pustiitoare ale primilor maghiari 

că ele au fost întreprinderi sportive (Sportartige Unternehmungen) ce să ne 
aşteptăm de la istorici improvizaţi, puşi în slujba şovinismului?! Şi dacă a 
pustii ţările, a ucide – cum rezultă din analele de la Fulda – câte 20.000 de 
oameni pe zi, înseamnă pentru unguri a face sport, ce oare, trebuie să 
însemne pentru aceşti misionari ai civilizaţiei din regiunea central-

europeană, a fi cu adevărat cruzi?”
27 pg409

   Bálint Hóman mai istoric decât 

foarte mulţi alţii propagandişti ai şovinismului şi urii,  este totuşi şi fascist şi 
ministru în guvernele horthiste. 

Un alt istoric, Gyula Szekfü , de talia lui Bálint Hóman, care s-a 

remarcat prin 1913 când a avut curajul să publice documente de arhivă, 
puţin măgulitoare despre Rákóczi II, considerat un erou naţional (vezi 
referirile la curuţi) a avut  un parcurs sinuos, dar edificator în cultura 
maghiară: în 1918 guvernul comunist lui Bela Kuhn i-a oferit o catedră 
universitară;  în perioada interbelică în lucrarea Trei generaţii pune în cârca 
nobilimii şi evreimii declinul Ungariei medievale, devenind ideologul 
antisemitismului clasei de mijloc; după 1946, face şi o prodigioasă carieră 
politică, şi scrie între altele că Stalin „un eremit” este: „obiectul celei mai 
mari stime şi iubiri”

28
. 

Azi istoriografia maghiară e încununată de un ziarist politic, de vârf în 
Europa, (vezi nota editurii Humanitas la lucrarea Ungurii, ISBN 973-50-
0206-X), Paul Lendvai. Această „capodoperă”, Ungurii,  care se pretinde 
modernă şi eliberată de prejudecăţii este de la un capăt la altul tocmai 
consolidarea xenofobiei şi şovinismului maghiar. Primul procedeu e simplu: 
întâi ne spune că personajul sau evenimentul e controversat, chiar foarte 
contraversat în cultura maghiară, chiar şi în cultura europeană, apoi 



 

recurge la fundamentarea poziţiei  nu pe bază de documente sau 
documente noi, ci cu anecdote şi ecouri ulterioare din literatura maghiară! 
Un alt procedeu e omisiunea. Astfel, pe pagini întregi sunt explicate faptele 
de glorie a unui mic detaşament fără nici o relevanţă istorică, dar momente 
istorice relevante, nu sunt nici măcar amintite într-o propoziţie. Dacă avem 
o propoziţie despre oprirea definitivă a jafurilor şi omorurilor în vest de 
către Otto cel Mare, o altă propoziţie despre oprirea jafurilor în nord de 
către Ottokar al II-lea al Boemiei, despre oprirea expansiunii în sud a 
regatului catolic, de către Basarab I, - nici un cuvânt. Omisiunea face 
minuni, dacă e abil mânuită, de exemplu:  în aprilie 1740 Prusia zdrobeşte 
armata austriacă lângă Breslau şi posesiunile habsburgice din nord erau 
ameninţate. Atunci, împărăteasa Maria Tereza (1740-1780) simţea nevoia 
de noi recruţi şi se adresează la 11 septembrie 1741 dietei din Pressburg 
(Bratislava) magnaţilor unguri în acest scop. Magnaţii scoţându-şi teatral 
săbiile din teacă, au strigat: Vitam et sanguinem pro rege nostro Maria 
Theresia!  Magnaţii au plecat acasă şi au trimis împărătesei regimentele din 
Transilvania. Uită exibiţionistul istoriei din mileniul III, că regimentele 
„austriece” 31, 33 şi 37 trimise atunci de magnaţii unguri să-şi verse 
sângele „pro nostro rege” erau româneşti.

65 pg13
 Căci cum altfel ar fi putut fi 

din moment ce în 1787  maghiarizaţii nu atingeau 30% ?!
10pg34  

În ultimul 
răzbel dintre Maria Tereza şi Frederic II al Prusiei pentru succesiunea în 
Bavaria (1778-1779) „românii din Transilvania s-au purtat ce cea mai mare 
bravură” scrie Raicevici în Osservazioni intorna la Valachia e la Moldavia, 
tipărită la Napoli în 1788.

65 pg12  
Lendvai e fermecat, în schimb, când 

vorbeşte de concepţia naţională ungurească de ducere a războilui, 
moştenită de la eroul Thököly, care lupta alături de turci şi tătari împotriva 
austriecilor, care tocmai eliberau Panonia de turci; concepţie cu care 
continuatorul lui Thököly, în exil turcesc, n-ar mai fi de acord: (Duşmanul) 
să fie atacat cu înverşunare şi sălbăticie; dacă fuge, te poţi ţine după el, 
dacă nu, atunci repede retragerea.  Deşi, chiar aşa, făceau curuţii, conform 
concepţiei naţionale, şi când îi conducea el, Rákóczy II. O confirma chiar 
Szekfü în Istoria maghiară vol IV, pg 293: „ De îndată însă ce zăreau o trupă 
de oameni înarmaţi şi cu experienţă, nu aşteptau nici măcar primul foc, ci o 
lua la fugă peste dealuri şi prin văi ...”   

Un alt procedeu frecvent utilizat de Lendvai e suspensia logică! 
Lendvai când se referă la Ungaria se referă totdeauna la teritoriile maxime 
căzute vreodată în dependenţă sau relaţie cu regatul catolic, indiferent 
dacă anumite părţi erau la anumite momente paşalîcuri turceşti, ţări 
habsburgice, ţări româneşti sau subiecte de drept egale în monarhia 



 

habsburgică! Pustiirea turcească i-a afectat numai pe unguri nu şi pe ceilalţi 
locuitori! Adică să fi fost maghiarizaţi toţi autohtonii până în 1526 de  de 
cele 17 (două treimi din totalul de 26) clanuri de maghiari? Nu, ne-o spune 
chiar primatul catolic al Ungariei habsburgice, Nicolae Olahus. Ne o spune 
şi Iosif II. Şi din documentele Vaticanului ne lămureşte! Dar Lendvai nu se 
încurcă cu documente şi merge mai departe şi afirmă că în timp ce turcii i-
au neantizat numai şi numai pe unguri, slovacii şi românii au ocupat 
teritoriile turceşti din bazinul Dunării schimbând raporturile demografice 
din Ungaria! De unde să fi venit slovacii în Ungaria de jos? Dacă veneau din 
„Ungaria de sus”, adică din Slovacia în paşalîc, nu schimbau raporturile 
demografice în Ungaria lendvainiană! Atunci logic, slovacii au venit din 
afara „Ungariei”, dacă au schimbat raporturile demografice în „Ungaria”. 
Unde ar fi patria aceasta tainică a slovacilor invadatori nu ne precizează 
autorul.  Românii da, s-ar fi putut infiltra din Moldova şi Ţara Românească, 
numai că datele istorice ne arată un proces exact invers.

36 
Românii din 

Transilvania din cauza opresiunii oarbe la care erau supuşi de autorii 
Tripartitum-ului s-au refugiat în Moldova şi Ţara Românescă cu sutele de 
mii, întemeîind sate de „ungureni”  uşor de identificat până în ziua de azi.

36
 

Exibarea, azi, a acestei concepţii a Ungariei Mari care excede şi cele mai 
absurde concepţii feudale este aiuritoare de a dreptul. Dacă Lendvai ar fi 
turc şi ar opera cu aceiaşi unitate de măsură ar fi cerut Turcia Mare până 
sub zidurile Vienei; ce contează că au mai fost războaie pierdute şi tratate 
de pace!  Dacă Lendvai ar fi englez ar justifica ocuparea a unei jumătăţi din 
Francia de regatul lui Wiliam Cuceritorul! Ar trebui supusă şi Flandra 
Spaniei! Pentru Lendvai, publicat prin Germania şi premiat prin Austria, nu 
este relevant că în Banatul medieval până la colonizările din anii 1880 nu 
erau unguri, erau cnezi români care dădeau ostaşi regilor catolici în toate 
războaiele şi apărau pe cont propriu ducatul lui Glad şi Ahtum, după cum 
nu e relevant că la eliberarea de sub turci primele recensăminte austriece 
n-au prea aflat unguri pe acolo. Nu şi nu, o ţine Lendvai, li s-a furat 
ungurilor, la Trianon, Banatul. Croaţii nu ar trebui să aibe un stat a lor şi 
nici slovacii. Li s-a furat ungurilor Croaţia! Li s-a furat  ungurilor Slovacia!  

Ungurii lui Lendvai este destinată vulgului modern, superficial şi 
grăbit, avid de anecdotică, neinstruit, vulg ce poate acumula neadevări 
peste neadevăruri, pentru că tot nu le va observa. Cititorul francez, englez, 
american sau german va rămânea cu o impresie, cu impresia sugerată de 
autor. Cititorul va rămâne cu ideea că Ungaria a apărat occidentul de turci 
300 de ani! Turcii s-au ivit la graniţa sudică a regatului catolic cu 10 ani 
înainte ca românii Iancu şi Ioan Corvin, fii lui Voicu fiul lui Şerban să 



 

organizeze cu succes apărarea cetăţilor dunărene Severin, Orşova şi 
Mehadia din Banatul Severinului, la 1439. Iancu de Hunedoara moare de 
ciumă la Belgrad după ce Mohamed al II-lea zdrobit, fugise noaptea cu 
resturile de oaste ce-i mai rămaseră, în 1456! Căpeteniile lui Iancu sunt 
cnezii Simion de Cuhea, Gheorghe Mareş, Mihai Tatu, Dan Suscă din 
Maramureş, Bogdan de Zalău şi foarte mulţi cnezii din Banat, Hunedoara, 
Zarand şi Haţeg. A fost o „cruciadă” locală şi populară, (cu agricolae, 
fossatores et arratores fere inermes – cum nota un călugăr 
participant)

11pg55
,  mai ales cu ţărani din Banat, Zarand, Haţeg şi 

Maramureş, nu una organizată de papalitate. Dar şi mulţi germani, chiar şi 
studenţi din Viena îi sar în ajutor, atunci în 1456, la Belgrad. Matei Corvin 
(rege 1458-1490), fiul lui Iancu de Hunedoara îi învinge odată în 1463 pe 
turci, dar otomanii nu mai intervin în Ungaria. Se îndreptă spre Ţara 
Românească şi Moldova unde chiar Mohamed al II lea se împiedecă grav 
de Vlad Ţepes, în 1462, când garnizoanele turceşti se consideră norocoase 
numai dacă au trecut marea în Asia, şi de Ştefan cel Mare, în 1475 la Vaslui. 
Precis, 51 de ani regatul catolic apără occidentul cu Iancu şi Matei Corvin la 
cîrmă şi cu oaste, în principal, română şi cu mercenari mai ales germani. 
După aia nu mai contează regatul catolic misiunea rămâne, în contunuare 
pe români (Ioan Vodă şi Mihai Viteazul) şi ca noutate pe habsburgii. Deci 51 
de ani nu 3 secole, şi asta prin români şi cu români! Habsburgii îi şi alungă 
pe turci, turci sprijiniţi de unguri şi tătari, la finele secolului XVII din bazinul 
median al Dunării.  

Să mai vedem ce e cu „athleta Christi” la care, probabil după ureche, 
face referiri povestitorul nostru, Lendvai, de unic izvor şi şi acela politic. În 
1238, Ioan Asan al II-lea, ţarul vlahilor sud dunăreni şi al  bulgarilor atacă 
Imperiul Latin de Constantinopol din vest în timp ce grecii din Niceea îl 
atacă din est! Pentru ca acest avanpost al catolicismului să nu piară (creaţia 
cruciadei a IV) papa Grigore al IX-lea îl îndeamnă pe regele Bela al IV-lea  să 
se ducă la Constantinopol: „Pentru ca prin tine  credinţa catolică să fie 
răspândită, libertatea bisericii păstrată şi religia creştină apărată, în acest 
scop să pleci la luptă  velud fortis athleta Christi”  pentru a merita coroana 
promisă „celor cari iau armele pentru credinţă şi locul lor în împărăţia 
cerurilor”.

8 pg24  
Un îndem: să te duci asemenea unui atlet a lui Christos să 

aperi credinţa. Atât şi nimic mai mult.  Nu cum după victoria fantastică  de 
la Podul Înalt, din 1475 asupra armiei de 120.000 de turci,  lui Ştefan cel 
Mare papa Sixtus al IV-lea îi conferă titlu „athleta Christi”!  Sau lui Iancu de 
Hunedoara după victoria magnifică de la Belgrad, din 1456! O  diferenţă! 

 



 

Lordul Rothermere 
Lendvai are o telenovelă întreagă dedicată lordului Rothermere, 

căruia i s-a promis coroana bizantino-catolică a Ungariei de către serviciile 
secrete. Nu-i sigur cât ştia şi cât nu ştia Rothermere din rolul scris de 
serviciile secrete ungureşti. Oricum, în perioada interbelică statul rasist şi 
fascist şi serviciile sale secrete l-au cumpărat pe  Rothermere, care s-a 
angajat într-o campanie de revizuire a frontierei româno-ungare, fapt ce l-a 
determinat, de altfel, la o poziţie categorică pe G.B. Shaw (v. pg 112).  În 
această campanie Rothermere a pus la bătaie întregul său imperiu media 
din lumea anglo-saxonă. Pentru a alimenta campania lui Rothermere 
serviciile de spionaj ungureşti trimit între alţii un agent la Bucureşti, care 
obţine avizul ministrului român al justiţiei pentru a inspecta închisorile 
româneşti cu deţinuţi de drept comun maghiarofoni. Agentul îşi duce la 
îndeplinire misiunea şi în 1945 este lansat din nou în teritoriul românesc 
pentru acţiuni de diversiune în vederea avantajării Ungariei, peren fasciste, 
la Conferinţele de pace ce urmau. Este arestat din întâmplare, fără a-i fi 
bănuită activitatea. Intră în sistemul  concentraţionar românesc, aici alături 
de intelectualii români îşi schimbă treptat sentimentele cultivate de cultura 
urii. Se confesează doctorului Şerban Milcoveanu, cu care împarte la un 
moment o celulă, după cum urmează: cu avizul ministrului justiţiei (Valer 
Pop) mergea în celulele deţinuţilor unguri sau maghiarizaţi şi înregistra 
acele poziţii sau fragmente de poziţii care-i conveneau; înregistra doar 
răspunsul, întrebarea fiind completată ulterior de Budapesta înainte de a 
trimite plăcile de ceară lui Rothermere.  Astfel alimentat, Rothermere, şi-a 
dus eficient campania profascistă, revizionistă şi antiromânească. 
Documente secrete britanice, devenite publice în anul 2005, arată că 
Rothermere i-a scris lui Hitler pentru a-l felicita pentru anexarea 
Cehoslovaciei (în 1938), și pentru a-l încuraja să invadeze România. 
 

Cealaltă faţă a anului 1956 
In general, se ştie că revolta din 1956 a fost îndreptată împotriva 

ocupaţiei sovietice. Şi am putea crede aşa, dacă studenţii răsculaţi ar fi 
strigat, în faţa Parlamentului din Budapesta, numai vechea lozincă şovină şi 
xenofobă: Ungaria aparţine ungurilor! Doar că studenţii strigau şi Vrem 
guvern nou, fără evrei şi şvabi! (v. Der Aufstand in Ungarn und das 
ungarlandisches Judentum, Weidlein, J. pg 17).  Este de la sine înţeles ca 
emigraţia ungară din 1956 să se fi adaptat gazdelor occidentale care 
doreau să audă despre o revoluţie anticomunistă. Aşa că ungurii refugiaţii 
şi-au confecţionat  o imagine convenabilă şi profitabilă, dar diferită de 



 

realitate, în care accentele xenofobe şi antisemite au fost substituite cu 
lozinci anticomuniste. Cu ce sentimente au primit şvabii alungati, în 1946, 
din Ungaria comunistă comemorarea revoltei din 1956 şi a liderului  Imre 
Nagy, se întrebă şvabul dunărean Franz Wesner în Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (269/17.11.1990), când aceştia îşi aduc aminte de cuvintele NKVD-
istului Imre Nagy din Parlament, citez: “şvabii sunt un stâlp al reacţiunii. 
datorită alungării lor - de asta suntem siguri - democraţia s-a întărit 
considerabil în popor”. În 1956 mulţi tineri români exprimându-şi într-un fel 
crezul politic au înfundat puşcăriile. La Memorialul de la Sighet în lista 
lungă a studenţilor închişi în 1956 apare numai un nume maghiar, dar 
având în vedere maghiarizarea forţată practicată neîntrerupt din 1867 
numele maghiar nu înseamnă neapărat şi că purtătorul era maghiar. Noii 
comunişti, mai toţi unguri, foştii horthişti,  şi-au denunţat pe  colegi români 
care s-au solidarizat cu  latura anticomunistă a revoltei ungare. Oricum 
intelectuali ungurii în Transilvania, între care şi scriitorul Andraş Süto 
apărau atunci în 1956, puritatea liniei staliniste.  

 
Cucerirea opinei publice şi intoxicarea germanilor 

Publicistul Lendvay, pentru omul modern şi ignorant, este credibil 
şi numai bun de intoxicat lumea germană. Lendvai pentru urechile 
germane vine cu o invesrsiune a faptelor, a istoriei – o rescriere: duşmanii 
de moarte ai ungurilor sunt ruşii, pentru urechile germane. Ori am văzut că 
pe ruşi, ungurii, în 1945, îi învăţau ura împotriva germanilor cu poeziile lui 
Petofi!  Ce ar mai fi de adăugat? Ziaristul politic pare să fi avut  acces la un  
singur tip de izvor de informare: István Horvát şi urmaşii.  Nu pare să fi citit 
şi vreun alt izvor alternativ slovac, românesc, german sau sud slav, ca să se 
ferească de ridicol! Nu pare să fi înţeles, de exemplu, că în feudalism a 
strînge taxe de la supuşi nu înseamnă că plătitorii sunt şi ei de aceiaşi etnie 
şi religie cu feudalul. Dar nu fabulaţiile  lui sunt îngrijorătoare, ci tupeul 
rasist şi şovin, după mutilantul secol XX. Mult, mult mai rău decât Horvát la 
1800  e  premiatul de azi, al Europei! Tradus în Europa fără aparat critic, în 
dispreţ faţă sutele de mii de victime ale şovinismului, rasismului şi urii.  

Istoriografia maghiarizaţilor începând cu universitarul care 
susţinea că Adam şi Eva vorbeau ungureşte şi terminând în secolul XXI cu 
susţinerea acelorlaşi aberaţii feudale amplificate de conotaţii rasiste, 
şovine nu pare să fi făcut vreun progres. 
 

 
 



 

Contemporani despre locuitorii bazinului Dunării 
 

Regele Bela al IV-lea aminteşte de dreptul arhiepiscopiei de Gran de 
la  întemeiere (1000) de a lua dijmele de la românii oriunde s-ar afla 
aceştia în regatul catolic din bazinul median al Dunării.

48 pg65 

Papa Honoriu al III lea (1216-1227) aminteşte în scrisoarea sa trimisă  
episcopului de Gran că are cunoştinţă de schimbarea care s-a petrecut la 
mănăstirea din Vişegrad, unde regele Andrei al II lea a aşezat călugări latini 
în locul călugărilor „greci”, care de multă vreme trăiau acolo. 38 pg15  

 Papa Ioan al XXII (1316-1334) scrie priorului dominicanilor din 
regatul catolic să provăduiască „cruciada” împotriva tuturor 
transilvănenilor, bosniacilor şi slavonilor şi să-i stârpească.

 48 pg 286
 

În imnul Dunării scris de umanistul Enea Silvius Piccolomini, viitorul 
papă Pius al II lea (1458-1464) aduce un omagiu fluviului transeuropean  
care primeşte vîrtejurile Inn-ului, se încântă de splendorile Vienei, se 
revarsă în câmpiile Panoniei, şi-i împarte pe români.

16 pg 75
 

Soliman Legiuitorul (1520-1566) se temea că cele 3 ţări: Transilvania, 
Ţara Românească şi Moldova, încăpute sub suzeranitatea Porţii Otomane, 
se vor uni într-o singură ţară – omnia haec regna in unum coirent. 

29 pg 17 

Germanul Ioannes Bissellius, contemporan cu Mihai Viteazul, scria 
„Oare ce-i este mai apropriat Transilvaniei decât românul din vecinătate? 
Căci mai toţi sunt de acelaşi sânge ... daci sunt şi unii şi alţii”

46pg33
 

La 1630, Ferdinand al II lea de Habsburg dă un statut valah în baza 
căruia valahii dintre Sava şi Drava erau împărţiţi în 3 căpitănate în frunte cu 
cîte un căpitan ales de către cnezi în ziua de Sf. Gheorghe.

33
 

Împărătesa Maria Tereza îi scrie arhiepiscopului de Muncaciu, în 
1748, despre Transilvania astfel – în principatul nostru românesc (in dicto 
principatu nostro valahico). Şi într-un memoriu despre convertirea 
românilor ortodocşi din 1750  se afirmă că Transilvania este românească 
(Transilvania fere integro valahica est)

2 pg 79 

Iosif II în 1784, scrie cancelarului curţii ungare, vorbind despre limba 
maghiară, care se foloseşte numai într-o mică măsură în regat şi provinciile 
ei, partea mai mare a locuitorilor folosind „limba iliră (nn-slavă) cu 
dialectele ei, precum şi limba valachică”. 

 

Publicistul american, Milton Lehrer, se întreba şi el: „Exterminarea 
completă a românilor din Transilvania, pentru ca Transilvania să devină în 
sfârşit maghiară! De ce nu extirparea tuturor naţiilor de pe continent, 
pentru ca întreaga Europă să devină maghiară?”

27 
  

 



 

O întrebare legitima şi o noua întrebare 
 
La ce bun şi cui foloseşte un stat fără substanţă etnică proprie, 

organizat şi structurat, numai şi numai pe ideologia şi cultura urii făţă de 
alte popoare? Un stat care a ridicat intoleranţa la principiu şi raţiune de a 
fi. Un stat al intoleranţei absolute şi a primului etnocid din Europa 
modernă. Un stat care a fost primul naţional-socialist şi mai fascist decât 
oricare altul. A fost primul stat bolşevic din Europa prin propria voinţă. Un 
stat care tipărea şi plasa valută falsă, un stat care a făptuit cele mai bestiale 
crime din al doilea război mondial, care a aplicat integral soluţia finală.  

În afara lucrărilor savantului Johann Weidlein nu sunt cunoscute alte 
evaluări ale contribuţiei directe a urii, evident prin actorii politici ai 
momentului, la flagelul secolului al XX-lea. Când aceste evaluări vor fi 
făcute şi cunoscute poziţionările pe scara sălbăticiei vor suferi unele 
modificări la vârf, probabil. Dacă flagelele secolului al XX-lea sunt probleme 
mondiale, în România nu s-a făcut nici o evaluare pentru o problemă 
europeană, a contribuţiei culturii urii la comunizare. Pe faţă sau prin 
subînţelesuri se aruncă în spatele evreimii filoruse comunizarea României 
de la adăpostul tancurilor sovietice, fără să se observe că la eliberarea 
evreilor maghiarofoni din lagărele naziste toate instituţiile din Transilvania 
erau în mâinile ungurilor: poliţie, procuratură, securitate, şcoli, universităţi, 
prefecturi şi primării. Din horthişti au devenit brusc stalinişti. Maghiarizaţii, 
ca minoritari, ca instrument în mâna lui Stalin au fost vioara întâi, de 
departe, în comunizarea României, şi comunizarea, într-un fel aparte

39
 a 

României şi românilor, cari nu cunoscuseră comunişti autohtoni, decât la 
nivel de câteva zeci de persoane. 

 
Apărarea naţionalităţilor din bazinul Dunării 
Forma corectă şi eficace de apărare a naţionalităţilor din centrul 

Europei, români, germani şi slovaci este denunţarea politicii şovine şi a 
culturii urii şi demaghiarizarea maghiarizaţilor. Ca o măsură minimă dar 
binevenită de protecţie a şvabilor, din România şi nu numai, este scoaterea 
lor urgentă de sub catolicismul unguresc maghiarizant şi crearea cel puţin 
unei dioceze catolice de Satu Mare, proprii germane. Saşii din Transilvania, 
lutherani, supuşii şi ei sălbaticei maghiarizării la finele secolului al XIX-lea 
au rezistat incomparabil mai bine comparativ cu şvabii privaţi de o 
organizare religioasă proprie, naţională.

68 pg91  
Dacă germanii au fost 

maghiarizaţii, de ce nu i-ar putea recupera  cultura şi civilizaţia germană? 
De ce nu o cultură luminoasă, omenoasă şi însemnată (P. Movilă, Cantemir, 



 

Haşdeu, Eminescu, Blaga, Eliade, Enescu, Brânsuşi, Rebreanu, Sadoveanu, 
Noica, Ionesco, I.D. Sîrbu, Cioran etc), cu străluciţi savanţi (Ciurcu, Tesla, 
Maior, Procopiu, Constantinescu, Paulescu, Oberth, Mărăcineanu, Proca, 
Odobleja, Lupaşcu, Coşeriu, Palade, Benga, L.Popescu etc) nu şi-ar putea 
recupera şi ea fiii maghiarizaţi?  Iată o succintă enumerare a câtorva 
realizări ştiinţice  importante pentru omenire:

 68 pg145 

PILEATI MODERNI 
An, autori, invenţie    alţi autori Premiul Nobel 

1886, Alex.Ciurcu, Just Buisson,  motorul  cu 

reacţie 

1910, Henri 

Coandă 

 

1887, Nicolae Tesla,  generator, motor polifazat,  transmisia energiei prin unde 

1898, Nicolae Tesla,  transmisia radio, robot 

controlat radio 

1901, 

Marconi 

1902, Braun 

1909, Braun, 

Marconi, tele-

grafia fără fir 

1907, Augustin Maior,  multiplexarea 

frecvenţelor purtătoare   
1908, Ernst 

Ruehmer 

 

1913, Ştefan Procopiu, calcularea 

momentului magnetic al electronului 

 1923, Milikan  

1955 P.Kusch   

1914, Gogu Constantinescu, sonicitatea   

1921, Nicolae Paulescu, insulina 1923, Banting,  

Macleod 

1923, Fr. Banting 

J. Macleod 

1923, Hermann Oberth, Teoria zborurilor 

interplanetare 

1569, 

Conrad Haas 

 

1924, Ştefania Mărăcineanu, 

Radioactivitatea artificială 

 1935, Irene şi 

Frederic J.Curie 

1935, Alexandru Proca, ecuaţiile câmpului 

vectorial mesonic 

1935,               

H. Yukawa 

1949, H.Yukawa 

1938,  Ştefan Odobleja, principiu ciberneticii 1948, N. Wiener  

1947, Ştefan Lupaşcu, Logica dinamică a contrariilor   

1974, George E.Palade, A.Claude, Cr. De 

Duve,    ribozomii 

1974, G.E.Palade, A.Claude, Cr. 

De Duve 

1934, Petru Căpiţă (Basarabia), fizica temperaturilor joase 1978, P. Căpiţă 

1986,  Gh. Benga,  proteina canalelor de apă 1988,  

P.Agre 

1988, Agre and 

MacKinnon 

2010, Laurenţiu Popescu,  telocitele  

  



 

În domeniul politic, Aurel Popovici a propus un plan federalist al imperiului 
Habsburgic, despre care profesorul vienez Karl Renner, cancelar al Austriei 
mai apoi, scria: „face dovada suficientă că naţionalităţile nu sunt nişte ... 
barbari inculţi cum îi înfăţişează maghiarii”

27 pg299
 

 Atunci cine s-ar opune demaghiarizării? Ignoranţa liderilor români 
şi germani şi laşitatea politicienilor noştri CrIC. 
 

Un răspuns maghiar  
„Pentru ca un număr restrâns de maghiari să fi reuşit să domine  ... 
majoritatea zdrobitoare  a celorlalte rase, acest lucru a fost posibil numai 
graţie faptului că această impozantă majoritate este egală, în Ungaria, cu 
zero” – recunoaşte în scris baronul Wesselényi.

27 pg222  
 

 

Supremaţia urii şi şovinismului  
Într-o scrisoare adresată de Leon Tolstoi (1828-1910) revistei „A Hir” 

din Budapesta, marele scriitor denunţă:"Ceea ce e mai trist este faptul că în 
străinătate contele Apponyi are reputaţia unui pacifist, pe când în Ungaria 
el nu recunoaşte nemaghiarilor nici măcar calitatea de oameni. Orice 
persoană cu mintea sănătoasă trebuie să smulgă de pe faţa acestui om 
masca sa mincinoasă, pentru a arăta întregii  lumi că nu este un 
binefăcător, ci o pasăre de pradă "

27 pg311
 

Cultura îi formează, pe maghiarizaţi şi pe puţinii maghiari, să urăscă 
din suflet tot ce nu este maghiar. Această ură a traversat şi comunismul şi 
continuă sub acoperişul OTAN. Spijinul acordat Ungariei comuniste pentru  
acţiunile antiromâneşti de către URSS continuă prin sprijinul acordat de 
Federaţia Rusă, chiar dacă Ungaria e în OTAN! Acest sprijin va continua 
decenii de acum încolo, după cum a opinat prof. Larry L. Watts, având în 
vedere „istoria” comună. 

 

Denominaţiuniile - instrument pentru manipulare şi 

capcane pentru neavizati 
 

Există în documentele mai vechi sau mai noi o permanentă confuzie 
în denumirea unei regiuni/ţări/populaţii între denumirea geografică, etnia-
populaţiei şi etnia stăpânului politic al regiunii, dincolo de confuziile 
generate de uzanţele vremii. Dincolo de transliteraţii aproximative, de 
transcrierea unor informaţii primite prin viu grai în alfabete şi limbi ce nu 
conţin sunetele şi fonemele originale, avem şi  filtre politice şi confesionale 



 

aplicate de autori voit sau inconştient, astfel că multe documente  trebuie 
citite critic şi într-un context mai cuprinzător. Iată un exemplu: la 1220, un 
musulman din grupurile musulmane  iraniene, horezmiene, alane, 
caucaziene (iazige) sau başchire  stabilite şi ele între Dunăre şi Tisa, se afla 
la Alep (Siria de azi) unde se perfecţiona în doctrina islamică, arăta că se 
află într-o ţară de neam frâncesc, căreia i se zice Hunkar, şi el şi ai săi erau 
musulmani în slujba regelui.

47 pg29  
Acest „frâncesc” poate fi interpretat şi ca 

latin, adică catolic, dar şi ca german. În nici un caz francez.  Prestigiul 
francilor, de la Carol ce Mare, încoace era atât de mare încât, firesc, s-a 
răsfrânt asupra tuturor  „francilor”, şi acelora din Galia şi a acelora din 
Saxonia, a teutonilor, folosind denominaţia de astăzi - a germanilor. Limba 
cancelariei a fost latina, în scris, şi frâncească, adică germană, în colocvii, 
dar şi italiana şi franceza erau uzitate. Scriitorul bizantin Skylitzes, din 
secolul XI, când relatează călătoria căpeteniilor Bulcsu şi Gyula la 
Constantinopol, unde au primit botezul, pe la jumătatea veacului al X lea,  
se referă la luptă lui Bulcsu cu regele frâncilor – adică  la Otto cel Mare, 
regele german.

29 pg 38 
Prin urmare „frâncesc”, aici, înseamnă mai degrabă 

german, că ei au organizat noul regat căruia i s-a zis Hunkar (Ung, Hungar).  
Şi în documente autentice, neutre ca intenţie, uzanţele vremii scrierii 

lor pot naşte confuzii. Astfel pentru românii extracarpaticii românii 
intracarpaticii erau „ungurenii” şi pentru românii intracarpatici românii  
extracarpatici din sud erau „bulgari”. Vedem aici – nevoia imediată, locală 
de a marca diferenţa. Multe exemple de confuzii terminologice privind 
populaţiile din centrul Europei medievale s-au ivit deja, nu le mai reluăm, 
dar am deschis uşa înţelegerii corecte. Omisiunea - o altă tară. Chiar şi în 
tratate academice recente când se vorbeşte despre românii din 
documentele bizantine ale vremii se enumeră denumirile de „misieni, geţi, 
daci, bessi sau mixobarbari” uitând  denumirile de sciţi şi ausoni

51 pg46
  (vezi 

Publius Ovidius Naso, Scrisori din exil
41

)  folosite de asemenea de autorii 
bizantini.

69 pg9
 

 
And other opinions10pg26 
 
 "This country has a language, which all its inhabitants know. This 
language is neither German nor Hungarian, it is the Romanian language which 
everybody knows even without learning it."          Stephan Ludwig Roth 
 



 

 "Let us leave out the conventional lie according to which we do not 
want to kill the non Hungarian nationalities. Yes, we want to exterminate 
them, and we have to exterminate them!"Géza Kosztenszky, Hungarian writer 
 "The Hungarians pursue a blind and violent policy against the 
nationalities which are the subject of the Hungarian crown, against the 
Romanian in particular." lord Ed. Fitzmaurice,  member of Gladstone Cabinet 
 "The Hungarian are people who, by their violent method of 
governing, have created the Romanian problem."   Leon Gambetta,   French 
Foreign Minister 

"What is even more saddening is the fact that count Apponyi had 
a reputation abroad for being a pacifist, while in Hungary he is not 
prepared to acknowledge that non Hungarians possess the quality of being 
people. any people of sound mind should tear the mask from the face of 
this demented person, to reveal to the whole world that he is not a 
benefactor but a bird of prey."       Lev Tolstoi, 1907 
 "In my youth, when the Hungarian nation was oppressed, I used to 
love it and admire it a lot, and I shed bitter tears for it. But later, when I 
studied the situation more closely, I became convinced of the injustice that 
was being done to other nationalities in Hungary, and I started hating Hun-
garian chauvinism. I am certain that there is nobody outside Hungary who 
does not share these feelings - and believe me, these injustices sooner or 
later will lead to Hungary's downfall."     Bjoernsterne Bjoernson 

"Persecution has been carried so far that it is almost impossible to 
find a Romanian newspaperman who writes for a political newpaper, and who 
has never been in jail, charged with a political crime" and   „Until Hitler 
eclipsed modern tyrannies by his contempt for justice, tradition and 
humanity  the Hungarian conception of HERRENVOLK was the most 
exaggerated  must be revised as was happened under Hungarian rules 
would be revealed.      Arthur Seton Watson 
 "By arbitrary stipulations which were introduced into the electoral 
law, the Romanians no longer enjoy any political rights. The electoral census is 
ten times greater for the Romanians in Transylvania than for the rest of 
Hungary. The Romanians, who ...  should have 75 of the total member of 417 
deputies in Parliament, have in fact none"-  G.Clemenceau , French Prime 
Minister 
 "The Hungarian government spent millions of crowns for the 
purpose of colonizing Transylvania with Hungarians, and after the war it 
embarked on stepped up efforts to implement this plan"   Charles Clark,  
American historian 



 

 „Transylvania was not Magyar but Romanian  - otherwise, what was 
the point of compulsory magyarization ” .    American publicist Milton Lehrer  
 "Unpardonable are those unscrupulous persons who, for personal 
reasons, encourage in England Budapest's revisionist policy and attempt to 
disrupt the establish order, an attempt fostered by people who proved 
themselves to be intolerant, oppressive and lawless in their dealings with 
other nations"  George Bernard Shaw 

 „Gens Hungarorum ferocissima et omni belua crudelior ... Vivunt 
non  hominum sed beluarum more”    - Cronica lui Regino, 889 A.D. 

„We did not mean to ... keep in mind that Eastern Hungary was 
populated by Romanian and more, that they were the majority” -  baronul 
Szilassy 

„Whether your teaching henceforth a Transylvania, my beloved 
homeland! With the Hungarians do not fall in company, otherwise to suffer 
awfully, as now suffer!”     – Mihaly Cserei, cronicar secui   

„Who's telling the truth in the face, appears before them as 
defendants. Promise ... but they can not give anything to their word, the 
fickle” – Gheorghe Doja   

„I know that here and there longer deny magyarization, but then 
why applaud frantically ... whenever chauvinistic Banffy repeat that 
Hungary will not be happy until the last Romanian or Slovak will be 

transformed into genuine Hungarian?" - Ludovic de Mocsary 

„My policy is chauvinistic irresistible” – recunoştea PM D.Banffy 

„But before we crash, we find sufficient force to destroy you” - 

1918, Stefan Tisza 

Hungary a "conglomeration of different peoples and races” after 
earl Stefan Tisza  

„Hungarian is not based on blood ties or on ethnic ties” după Jóo 
Tibor 

„We exterminate all out, we chase them out”  - prim minister 
P.Teleki to Horthy on 31 august 1940 

 „The cultural life of Hungary Hungarians have no part of merit. As 
the fiery spirit ... on both sterile” - Otto Hauser in Weltgeschichte der 
Literatur 

 Transylvania was Hungarian, but Romanian, otherwise what 
sense would have magyarization!-

  
english writer

 
C. Macartney 



 

Romanian Political Class10pg29 
We hadn’t and haven’t any president, any PM or any minister, with 

two exceptions, that know Romanians history at an acceptable level. 

The confusion in the western world as to the situation of Hungarian 

speaking citizens in Romania, financially supported, directly and indirectly, 

by Budapest, is deepened by the Romanian political class, which is 

completely ignorant in the matters of national history and unwilling to 

preserve in any serious and profound investigation. The press in Bucharest 

also blurs the matter by unsound, sporadic and self-contradicting 

approaches, as well as by contempt towards centuries of oppression 

inflicted upon Romanians living in the “frontier” zone.  Many today’s 

Romanian political rulers are a shame.  They are corrupt, ignorant, 

undetermined, without national project and incapable to overcome their 

individual or group interests. Most of them were former members of the 

communist Party and former members of political police – “Securitate”. 

The Romanian political class increases in fact the Romanian faults, instead 

of pulling out the people from the lethargy into which it was thrown by 

communism. Paradoxically, Romanians, the far most tolerant people of 

Europe, always pliant to the will of their Southern, Eastern, Northern and 

western neighbors, - those neighbors who have situated themselves all 

along history on the opposite side of tolerance – Romanians are 

discriminated today at the insistent requests of those very neighbors. 
 
În loc de încheiere 
 

Nu am tras o concluzie, chiar dacă am pus două întrebari decurgând  
natural din datele şi faptele istorice concrete. Nici măcar n-am adunat 
laolaltă părerile lui Herder şi Jóo Tibor sau Fr. von Löhrer şi Emil Cioran,  
Otto Hauser, Leon Tolstoi, Bjoernsterne Bjoernson,  Milton Lehrer, ci au 
rămas diparate. Nici măcar nu am propus corecţiile în lumina noilor 
cercetări de genetică din bazinul median al Dunării a subpărţii maghiare 
din mica parte a maghiarilor şi maghiarizaţiilor din aprecierea papei Ioan al 
XXII-lea, a învăţaţilor Bonfini, Nicolae Olahus sau Adam Kollár. Concluziile 
trebuie să aparţină cititorilor. 
 



 

Anexa 1. Răspândirea Dacilor pe vremea lui Strabon(64 î.Chr-21 d.Chr)    
 

 
 

„Părţile superioare ale acestui râu, de la izvor şi pînă la cataracte 
(Porţile de Fier) le-au numit Danubiu, acesta curge mai mult prin ţinutul 
Dacilor, iar părţile inferioare până la mare printre Geţi, se numesc Istru. 
Geţii au aceiaşi limbă ca şi Dacii. Înaintea grecilor sunt mai cunoscuţii geţii 
...” –scrie Strabon (64 î.Chr-21 d.Chr)   în Rerum Geographiarum libr. XVII, 
ed. Basel 1571. 

 În imnul Dunării scris de umanistul Enea Silvius Piccolomini, viitorul 
papă Pius al II lea aduce un omagiu fluviului transeuropean  care primeşte 
vîrtejurile Inn-ului, se încântă de splendorile Vienei, se revarsă în câmpiile 
Panoniei, şi-i împarte pe români.

16 pg 75 

 
 
 



 

Anexa 2 Graniţa estică a romanităţii 
 

 
Mihai Eminescu,   fragment din "Imperiile vecine şi Daco-Romania" 

republicat  în volumul  „Transilvania sub dualismul austro-ungar” de către  Ed. 

SAECULUM I.O. Bucuresti 1997  ISBN 973-9211-60-7 

 

 Ştefan cel Mare îi înfrânge pe tătarii de pe Volgo, în 1468,  după ce 
hoardele lor trec dincoace de Nipru.  Pe tătari, nu pe ruşi pentru că ruşii 
erau mai la nord. Stepele scite din nordul pontului erau stăpânite de tătari.  

La concluzia Ecaterinei a II-a ajunge, un secol şi jumătate mai 
târziu, venind pe căi culturale, Emil Cioran, observând că între slavi şi 
germani sunt doar românii
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, în fapt ce observase şi Strabon cu 2 

milenii în urmă şi persanul Gardizi cu un mileniu înainte. 
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