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Din corespondenţa românilor din Secuime
cu Nicolae Iorga - anul 1919

" Pe aici românul cărturar are durerea sa m
tâmpine atâţia din neamul cari nu ştiu româneşte nici cât
trebuie pentru a spune ce spun totuşi, cu mândrie, În
ungureşte: Sânt român! Preotul le face liturghia în limba
străbunilor, dar predica trebuie s-o ţie În acea limbă pe
care oamenii o pot înţelege... Românii şchioa-pătă vorbind
limba lor, sfânta limbă de omenie a moşilor şi strămoşilor
lor, limba care numeşte seminţia lm: portul lor .fi11mos,
datinile minunate pe care le-au păstrat. "

IOAN RAFIROIU

Parohia Bisericei "Sfinţii Arhangheli"
Comuna Poiana Sărată , Judeţul Treiscaune [ 1 920]
Domnule director,
Cu onoare viu a vă cere concursul dv., rugându
va sa binevoiţi a publica în ziarul de sub conducerea dvs.
Apelul alăturat, mulţumindu-vă din inimă pentru sprijinui
dat comunei mele. Pentru eventuale spese administrative,
spese de publicare şi înserare a colectei ce vă rugăm să
întreprindeţi pentru noi, veţi retrage din sumele colectate
sau ne veţi anunţa pentru plătirea lor.

Aşa descria Nicolae Iorga, la început de secol XX,
drama românilor din Secuime, maghiarizaţi cu brutalitate
de către statul ungar. Aceeaşi realitate s-a păstrat şi în
momentul Unirii Transilvaniei cu România, în 1 9 1 8, reali
tate zugrăvită şi în scrisorile pe care marele istoric le
primea din Covasna în 1 9 1 9- 1 920 şi în articolele pe care
cunoscătorii acesteia le publicau în ziarul istoricului,
,,Neamul Românesc ". Lucrând la volumul VI din seria
,,Scrisori către Nicoale Iorga ", am găsit şi aceste materiale
în corespondenţa păstrată la Academia Română; ele merită
să vadă lumina tiparului. Trebuie menţionat şi faptul că, în
perioada de după 1 9 1 8, deseori Ni coaie Iorga s-a aplecat cu
atenţie asupra situaţiei românilor din judeţele de azi
Covasna şi Harghita. Iată materialele pe care le-a publicat
pe această temă:
l . Secuii, " duşmanii " noştrii, în "Neamul Românesc" din
30 ianuarie 1 9 1 9;
2. Şecuimea vorbeşte, idem, din 26 februarie 1 920;
3. In Ardealul anului încoronării, Bucureşti, 1 923;
4. Secui şi Români, în "Neamul Românesc" din 1 3 decem
brie 1 926;
5. O expoziţie de artă secuiească, idem, din 1 5 noiembrie

Primiţi, în numele enoriaşilor mei, consideraţi
unea deosebitei stime ce vă păstrăm!
Preot paroh, Rafiroiu Ioan
Domniei-sale,
Domnului director al ziarului cotidian "Neamul
Românesc " 1, Bucureşti.
B.A.R. Corespondenţa N. Iorga, voi. 282, f. 2 1 3 .
l . " Neamul românesc " era citit de mulţi români din jude
ţele cu majoritate secuiască deoarece, pe lângă informaţia
generală, aborda şi problematica specifică acestor judeţe.
Printre articolele de acest fel, şi acela semnat de G.
M,aniţiu-Galaţi, Vâlcele (nr. 239, din 28 octombrie 1 9 1 9);
" Injudeţul Trei Scaune, la zece chilometri depărtare de Sf
Gheorghe (Sepsisîngeorgiu) şi douăzeci şi cinci de
chilometri de Braşov se află localitatea Vâlcele, cunoscută
sub denumirea ungurească, aproape numai sub numele
urât: Elăpatak. Ţinutul Trei Scaune era destinat maghi
arizării cu orice preţ, dar mai ales În această comună,
unde În timpul verii veneau, pe lângă privilegiaţiii
maghiari, atâţia străini, între cari o mulţime de oameni de
viţă nouă din Vechiul Regat. Ungurizarea trebuia făcută
repede, forţată prin toate miiloacele şi metodele pe care le
a putut născoci mintea şovinistă a poporului unguresc,
pentru ca iubiţii visători să aibă impresia că se găsesc Într
Jm rolţ de paradis curat unguresc. Şi lotuşi, această loca
litate, aşa de pufin CIIIIOSCUTă, mai ales in patria marmi, sub
numf•le poetic de Vâlcele, afost şi a rămas o comunei exclu

1 934;
6. Începuturile şi motivele desnaţionalizării În Secuime,
şedinţa Academiei Române din 1 9 iulie 1 935, Bucureşti,
1 936;
7. Drumuri prin Secuime, în "Neamul Românesc" din 1 2
iulie 1 936, conferinţă la Radio din 1 O iulie 1936:
8. Consideraţii noi asupra rostului secui/ar, conferinţă
radio, în "Neamul Românesc" din 1 8 februarie 1 939 şi
broşură, Bucureşti, 1 939;
9. Pages sur le droits des Roumains dans les provinces

danubiens depuis 1918 au territoire de 1 'ancien royaume,
Bucarest, 1 940.
Citind scrisorile din Secuime către Nicolae Iorga
din 1 9 1 9- 1 920 ne putem întreba dacă după 80 de ani de

schimbat ceva. Răspunsul este ali.nnaliv: s-a schimbat, dar

în rl'iu pentm român i. Procesul dt: rnaghiarizarc a co nt inu
ai, duciind chiar la dispariţia unor întregi comunităţi. La tel
ca în l l:l l l:l, m u l ţi români mH;;i cuuusc lliuba materni\, sau
k t'Sle lndl si1 o vorbeasel\. 1 .11 fel ca în 1 9 1 9, aulorilălile
romil.nt:�ti ii fitvorizeaza p e reprezcnlan!ii maghimilor şi
aplicl'i strâmb legea, în defavoarea rornâmlor.

indrt:pliiţ ilă stăpânire românească asupra acestei zone s-a

T.nr·uitnrii, r'mn w·r•n mie de s!!flete, sunt toti p ugari
români. cari n-au pututfi maghiarizaţi nid t:uforţa. nici cu
wlt:"n"li:'nirile. Nurnele de Vâlcele l-a primii satul din timpuri
siv nnnânea.w:ă.
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PETRE ŢURLEA

innalte şi se întâlnesc toate in sat. Trei din ele izvorând din
innălţimile de la Apus se întâlnesc aproape in acelaşi
punct. Prima este Valea Mare, qu bolovani; ungurii au
botezat-o Elăpatak, adecă Valea lntâia, şi au numit apoi şi
satul tot Elăpatak. A doua vale este Valea Dragă, ungureşte
Druga-Patak şi a treia Valea Corbului, tradusă pur şi sim
plu ungureşte Szin-Patak, Szin=cărbune, patak=pârâu. A
patra coboară de pe povârnişurile de la răsărit şi se uneşte
cu celelalte trei surori in partea de jos a satului. Aceasta
este Valea Şipotului, fără alt nume unguresc. Demn de a
mintit este că prima vale, cea mare cu bolovani, primeşte
in stânga ei ca ajluent la Părăul Mămăligii, de numele
căruia este legată in conştiinţa poporului, unnătoarea le
gendă: Pe vremuri - când nu se ştie, că-i tare de mult - intr
un loc pe acest părău, ciobanii au focul o mămăligă cât
toate zilele, dar, când o mestecau cu mestecăul cel mare,
Dumnezeu a dat ploaie grozavă, cu tunete şifulgere, şi s-a
întâmplat că trăznetul a lovit tocmai în mijiocul mămăligii,
in mestecău, aşa că mămăligoiul, lovit de puterea celui de
Sus, s-a lăţit de tot şi apoi s-a pietrificat şi a dat naştere la
platfomw lată şi rotundă de piatră care se vede şi azi; iar
mestecăul din mijlocul mămăligii a primit de la Dumnezeu
putere de viaţă, a prins rădăcină şi a Început să crească, şi a tot crescut vreme Îndelungată, până s-afocutfagul cel
uriaş ce se vede chiar azi în mijlocul platfonnei de piatră.
De atunci, oamenii i-au zis acestui părău, Părăul Mămă
ligii, iar unnaşii acelor ciobani s-au numit Mămăligoi şi
trăiesc şi azi în satfamilii cu numele de Mămăligoi, dintre
care unul este domnul Mămăligoiu, primarul de azi al
Vâlcelelor.
Chiar şi numai din puţinele exemple aduse aici se poate
vedea destul de limpede caracterul vechiu românesc al sa
tului Vă/cele şi al intregii regiuni. Maghiarizarea a făcut,
totuşi, progrese Însemnate şi urmele silniciei ungureşti se
văd şi azi destul de tare, mai ales că nimenea n-a căutat
până acum să înlăture efectele acestei silnicii. Să citez
câteva din acestea.
Aproape toţi ţeranii şi ţerăncele ştiu mai bine ungureşte
decât româneşte şi s-au obişnuit să Întrebuinţeze În vor
birea zilnică numai numirile noi ungureşti. Animalele au
primit nume ungureşti. Badea Ion, acum !anei, îşi mână
boii la plug în dialect unguresc «ba meg». iar portul naţiq
nal a suferit împestriţări cu şireturi şi motive ungureşti. In
familiile unde bărbatul este ungur sau femeia unguroaică,
limba română a fost izgonită şi înlocuită cu cea ungu
rească, iar copiii ieşiţi din aceste Încrucişări privilegiate şi
ajutate de stăpânire, nici nu mai ştiu româneşte, cum este
cazul în multe din familiile Căşeştilor - Caşiu - azi Kasas.
Dar nu numai copiii acestora nu ştiu limba românească, ci
aproape tot tineretul vorbeşte cu mai multă uşurinţă ungu
reşte decât româneşte, căci stăpânirea ungară se îngrijise
de mult ca să înlăture compleei şcoala românească, aşa
încât copiii tinerilor noştri primiau insfl1tcţia şcolară ex
clusiv în limba maghiară de la dascălul ungur sau ungu
rizat, şi ni putem uşor închipui cu ce dispreţ vorbea dum
nealui copiilor români despre opinca românească.
Ocrotitoarea /imbei româneşti, a datini/ar şi obiceiurilor
străbune, rămăsese numai biserica, singurul /ac de unde n
au pufut.fi izgonit!:'. Dar şi 'Kt'asta ajust indirect lo vitâ prin
despreţuirea acelora cari se duceau la Biserică şi prin
ademenirea multor /ami/ii româneşti S(J!l� alte confi��it.mi,
mai ales spre cea unitarâ şi refhrmatu. In timpul din urmri

lucrul a fost şi mai uşU/; cciâ comuna Vâlcele râmt."isc.\'l!
.fără preo t român, aşa că biata tunnă cuvântâtoare câzuse
pradii lupilor hrâpân:ţi. Urmarea afost ca i'n general cre
dinţu in pupur a slâbit, uamenii s-au deprin� cu multe
lucruri rele şi s-au cam sălhăTiciT; de aceia organele bise
riceşti Sant ah.mlut datoare Sâ dea grabnic Cl''t'Sif:'Î CUffll/11e
preut şi Înwiţâtur bine pn•gâti{i sub toate raporturile.
Şi Încă n:va.
Comuna Vâlcele este o localitate balnearâ de prim

rang şi de aceia atenţiunea regimului maghiar s-a concen
trat mai ales asupra părţii din comună unde se află
izvoarele minerale. Aici românii proprietari de case, curţi
şi grădini au .fost cu desăvârşire înlăturaţi, prin vânzări
silite, şi chiar şi comuna a fost deposedată in timpul din
unnă de terenurile, de pădiuri/e ei şi de o Întreagă stradă,
care trecea chiar prin vatra satului. Desigur că şi această
deposedare s-a .făcut tot în mod tendenţios. silnic, meş
teşugit, ilegal, chiar dacă ar avea toale {ormele legale, nu
mai cu scopul ca să dispară orice urmă românească din
apropierea băi/ar şi apelor minerale şi 5pre a sărăci si
duce la sapă de lemn o comunitate română. Şi au reuşit,
căci comuna propriu-zisă este astăzi foarte săracă. fără
niciun venit, .fără local pentru Primărie, fără şcoală; iar
biserica şi casele parohia/e, zidite pe vremuri de prinţul
sârbesc Mi/oş, dărăpănate şi ruinate, au w-gentă trebuinţă
de reparaţii ".

AUREL NISTOR
TELEGRAMA
O-lui N.Iorga, profesor universitar, Bucureşti
Data: 30.09. 1 9 1 9
Transmisă Sepsiszent!,,'yorgy [Sfăntu Gheorghe]

Românii din Secuime, doritori de muncă pentru
răspândirea scrisului românesc până în cea mai ascunsă
colibă, văzându-se pentru prima oară adunaţi liberi şi
nestânjeniţi ca să reorganizeze Departamentul Trei Scaune
al Asociaţiunii pentru Literatura şi Cultura Poporului
Român, cugetă cu adânc devotament şi cu dragoste de d
voastră, apostolul muncii şi trezirii prin lwninarea sufletu
lui românesc. Vom merge înainte pe calea indicată de d
voastră.
Preot Aurel Nistor2, preşedinte
Gr. Păltineanu, secretar
din "Neamul Românesc", an XIV, nr.2 1 9 din 4 octombrie
1 9 1 9.

Originalul în B.A.R., Corespondenţa N. Iorga, voi. 283, (
242.

Telegramă publicată de Ion Lăcătuşu, în "Identitaţe
"
şi cultură la românii din secuime , 1 995, p . 2 1 7 . In
"Neamul Românesc" este inclus şi răspunsul dat de N.
Iorga: " Preotului Aurel Nistor, Departamentul Asociaţiei,
Sepsisîngiorgiu.

Mai mare bucurie nu pot avea decât văzând cum
cultura noastră pretutindeni creşte puterile neamului În
ţara mărită, nici mai mare mândrie decât, că amfost print
re cei cari la munca noastră comună s-au trezit odată cu
zorile. Până la revedere, atâta vă pot spune scrisul. N.
forga. "
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2. Relaţia di n tre preotul Aurel Nistor şi N. Iorga va cu
prinde şi mţico1c scnmatc de cel Jintii.i in .. Neamul
Românesc ". Intre acestea şi o relatare a momentului rcin±i
intllrii Dq.lmiamcnlului ( DcspăJ1.ământu1ui ) ASTRA din
judeţul Trei ScaLUlC. " Neam ul Românesc ", an XJY, nr. 227
din 14 uctomhric 1 �1 �: "Se ivesc zorile la românii din
SecuinJe":
.. Secuii din An/eal În mase mai compacte locuiesc fn
trei jud,<fe, in ,·are şi )omea=ă majoritatea absolutli: Ciuc,
Odurhei şi T!l.'i Scaune. Cei mai i'ncamaţi secui sunr În Trei
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Din corespondenta românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919

Scaune. A ici au persecutat cu o ură asiatică tot ce e româ
nesc. Ba mergeau În ura lor până acolo Încât contestau
existenţa românilor Înjudeţ, susţinănd că sunt secui româ
niza[i În decursul timpului.
In ciuda tuturor svârcolirilor lor, românii din judeţ şi
au păstrat În cea mai mare parte limba, legea, portul şi
toate obiceiurile din strămoşi: o parte din ei şi-au păstrat
numai legea şi conştiinţa că sunt români. Pe lângă comune
frumoase, curat româneşti, cum sunt Poiana Sărată, Buzău
cu peste cinci mii de locuitori, Vâlcele, Arini, Iarăşi, unde
vezi mândru/ nostru port mmânesc, sunt multe comune În
care numai după nume cunoşti că sunt români : Aifa Mare,
Medie şi Seacă, Belini, Chepeţ, Miclăuşoara. Băţani,
Chichiş. Dobolii. 1/ieni, Lisnău, Bicfalău, Miconi(alău,
Cernatul Inferior şi Superi01; Arcuş. Ghelinţa, Toria,
oraşele Târgui Săcuilor şi Sfăntul Gheorghe; În acestea
Întâlneşti numai nume de familii, ca Vancsa (Vancea), Pa
kular (Păcurar), Bokor (Bucur), Csiki (Ciucan), Mirese
(Mircea). Ofah (român) etc.. care de departe Îţi spun că
sunt mmâneşti. In aceste comune maghiarizate avem peste
tot preoţi români, cari serviciul divin îl ţin În limba română,
predica o rostesc Însă ungureşte, ca săfie Înţeleşi de cred
incioşi.
Populaţiunea română din Trei Scaune a avut să Îndure
persecuţiunifoarte grele, mai ales după intrarea armatelor
române În Ardeal. Dintre cei peste treizeci de preoţi români
din judeţ, au fost Închişi În temniţă şase, Încă din toamna
anului 1 915 - În procesul celor 16 fiind judecaţi unii la
moarte prin ştreang; În 1916. o mare parte a preoţilor a
fost dusă Între suliţele jandarmi/ar şi i[!ternată pe la
Sopron, alţii au avut timp să se refitgieze. In 1 91 7-1 918 În
Întregjudeţul au rămas trei preoţi mai hătrâni: morţii se
îngropaufără preoţi, cu copiii nou nâscuţi alergau credin
cioşii cale de zeci de chilometri, pânâ găseau un preot
să-i boteze. Iar şi atunci câtă greutate până primeau iga
zolvany de drum - ausweisurile ungureşti fiindu-le de
multe ori refuzat, căci le ziceau să-şi hoteze copiii la preoţi
maghiari. S-a făcut o presiune nemaipomenitâ asupra
românilor din judeţ, mai ales asupra acelora cari nu ştiau
să vorbească româneşte, să se lepede de legea ortodoxă;
mulţi au şi trecut la catolicism sau la r�formaţi. După câş
tigarea României Întregire, s-au reintors o parte din ei la
religia străbună.
Aceşti fraţi ai noştri trebuie întâi salvaţi din ghiarele
maghiarismului, să Înveţe din nou limba românească, să
imbrace iar portul românesc, să simtă şi să trăiască ca
români. Aceasta şi-a pus-o ca (intâ conducătorii români
dinjudeţ, având a stabili însă un plan de muncă întocmit şi
executat cu multă tragere de inimă. Primul lucnt ce trebuia
făcut. era să li deştepte mândria că sunt români. Pânâ
acum mt au avut ocazie sâ vadâ comorile atât de bogate
ale sufletului românesc; li s-a spus de unguri, la toate oca
ziile, că să se ruşineze, căci fac parte dintr-o " naţionali
tate" - nu negau dreptul de naţiune - "lipsită de cultură,
săracă, întru toate inferioară celei ungureşti". Li-au su
gerat ideea, care a şi prins, câ românii sunt o rasă
decăzută, urmaşi de slugi şi păstori veniţi din alte părţi În
Ardeal. că ei nu au nici cultură, nici lucruri de samă ca
artă, port, obiceiuri etc. Ca să convingem pe aceşti români
maghiarizaţi, s-a organizat În centru/ judeţului, În oraţul
Sfăntul Gheorghe, - mai Înainte Sepsiszentgyărgy - o mare
serbare populară, În ziua de duminecâ 15(28) septembrie,
la care au luat parte fhmtaşi şi ţerani din toate colţurile

şi că am ajuns minunea să ne vedem stăpâni În acesl oraş.
După serviciul divin, s-a ţinut adunarea de reorganizare a
Despărţământului Asociaţiunii pentru Cultura şi Literatu
ra Poporului Român din judeţ. Sala Prefecturii era prea
mică ca să Încapă toţi; o parte din public a rămas pe afară.
S-a fixat programul de muncei, s-a ales comitetul de acţi
une, s-au Înscris membrifoarte mulţi, mai mulţi ca În ori
care alt judeţ pur românesc din Ardeal. S-au trimis
telegrame M S. Regelui, d-lui N. larga şi Ministent!ui de
Culte din Sibiu. La urmă au fost invitaţi toţi românii ma
ghiarizaţi, care erau de (aţâ În număr de aproape o sută, să
vie lângă masa prezidenţială, unde era şi prefectuljudeţu
lui. Li s-a vorbit în limba maghiară, explicându-le rostul
acestei adunări. care e anume chemată pentru ei, ca să-i
readucâ la tot ce e românesc. Li s-a arătat portul frumos
românesc a/femeilor din sală, fiind Îmbrăcate ţărăncele şi
toate doamnele În costum naţional, unele în costum de
Sâlişte, altele de Bran-Rucăr. Bicaz, Moldova etc., care de
care mai frumos. S-au convins ei, cu ochii lor proprii, de
măiestriafemeii române la cusut şi (esul, care nu o gâseşti
la alte popoare. Li s-a spus că pot să fie mândri că-s
români, căci avem conducâtori care jertfesc timp, aste
nea/ci şi bani, numai ca sâ vadă pe sătean Înnaintat în cul
tură şi avere. Atât de emoţionaţi erau bieţii (raţi ai noştri
maghiarizaţi, Încât la terminarea vorbirii, printre lacrimi
unii făcându-şi cntce, au izbucnit cu toţii, căci atâta ştiau
româneşte: " Trăiască România Mare!".
După masă a fost o mare serbare populară În pia{â,
jucându-se toate jocurile naţionale, Începând cu hora, la
care s-au incins toţi cei de fa{ă, bătrâni şi tineri, ţerani, pre
oţi şi toţi ceilalţi intelectuali, Încât nu ne Încâpea piaţa, cea
mai largă piaţă din câte cunosc în oraşele ardeleneşti. Ţi
era mai mare dragul să vezi cu ce însufleţire jucau În horă
românii maghiarizaţi, trăgând cu coada ochiului tot la
vecinii din horâ, cum să-şi întocmească paşii, sâjoace şi ei
Iafet! Şi s-au deprins: după câteva minutejucau depare că
tot cu hora au crescut! S-a jucat apoi Ardeleana, Breaza,
Sârba şi alte jocuri. De toată fntmuseţea au fost jocurile
câtorva părechi din Poiana Sărată, ca Năframa,
Mânioasa,jucate cu atâta desteritate şi eleganţă, Încât cre
deai câ vezi artişti dansând şi nu ţerani. Ar merita să să se
facă un .film numai din dansurile din acea comună, cari
spuneau ei că sunt peste şaptezeci la număr, tot alte şi alte '
Scopul adunării şi serbării a fost atins. Pentru prima
oară s-au văzut adunaţi toţi_fiiijudeţului, ca sâ se cunoască
unii pe alţii, s-au văzut uniţi În hora de înfrăţire: s-a pus
temelie muncii de regenerare naţională. Rămâne ca munca
Începută să se continue cu aceiaşi dragoste, zel şi pri
cepere. Preot A urei Nistor, Arpătac, judeţul Trei Scaune ".

GHEORGHE POPP
Berna, 1 2.v. l 9 1 9
Schwartzthorstr 20
Mult stimate domnule profesor,
Profit de un curier care pleacă în ţară spre a vă
trimete salutările mele şi expresia celor mai bune senti
mente pe cari mi le înnoieşte vederea întâmplătoare a unui
număr al . . N(ewnului) RonuÎni!SC ".

judeţului şi cure u reusltfoarte ji'lmws.

f'c-� la omFlc� li Jimineu(a, au innpul să vină căruţele
din toate fJârţile in şiruri lungi; adwuindu-se in piafa larg/!
a oraşului; fiecare sat venia deo.w:hit. inji-tmte cu prl!utul
!fi cu drapelul tricolor: ra nare!C' 9 şi jumâtate, au servit
şaisprc�zN.·e pr<!o(i i1nhr·ăcaţi ti7 od,iidii un , . 'li'-! Jewn ".fi?s
ti\{ in mijlocul pieţii, aducând mul(timire Tatâlui de Sus. câ
a cţjulal sold,tlului nnnân la infiipluirea vistdui str/iw�(:hiu
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Spe::r �.:ă din luna ianuarie:: in�.:oa�.:c ziarul d-voastrll n
început sll pi'ltrundll în Trnnsilvnnin mai hine:: . Din parte-mi
vă adresez mgăm.intea de a ne trimete şi nouă zinrul d voas
rrn prin po�t.'l a c:irt:i cin:ula(it: spre:: 1.ară a li1sl rduată.

Mă liJ ioscs�.: dt: această ocaz1unc spre n vll atrage::
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PETRE ŢURLEA
atenţiunea asupra lucrărilpr d-lui N.P. Comnen, apărute în
timpul războiului nostru. Intr-o vreme când tăcerea noastră
aici înleznea atât de mult propaganda vrăjmaşă, activitatea
d-sale, literară şi personală, a fost nepreţuită pentru cauza
noastră. Eu însumi, ca şi alţi români, am profitat şi profităm
mult de excelentele legături personale pe care a ştiut să şi le
creeze şi de simpatiile pe cari a ştiut să le cultive. Hărnicia,
priceperea şi dezinteresul cu care a lucrat dânsul aici mer
ită să fie remarcate, şi de aceea am îndrăznit să atrag atenţi
unea d-voastră asupra lucrărilor saleJ. Pentru mine cel puţin
a fost o mică revelaţie şi o adevărată bucurie de a întâlni
aici un bucureştean care e aşa de străin de tipul secăturii
bucureştene.

îndoiesc că ea va triumfa curând sau târziu. După lupta
pentru dezrobirea noastră în afară, urmează lupta pentru
dezrobirea noastră din lăuntru. ,� Erasez 1 'infâme! ' " va fi
deviza noastră faţă de oligarhie. Imi pare bine şi doresc ca
Guvernul să ne silească şi mai departe a urma lupta alături
de dv. contra acestui vrăjmaş al viitorului şi dezvoltării
poporului românesc unit.
Urându-vă izbândă în lupta ce veţi duce în
viitoarele Corpuri Legiuitoare. vă rog să primiţi, donmule
profesor, încredinţarea stimei şi consideraţi unii mele stator
nice.
Gh. Popp

De altfel, aşteptăm şi noi momentul când vom
putea să ne întoarcem acasă ca să ne putem apuca de vreo
treabă folositoare în vastul câmp de probleme şi de muncă
ce se deschide acasă.

Nu este dorinţa mea ca această scrisoare să apară în pub
licitate.
B.A.R:, Corespondenţa N. Iorga, vol.289. f.506-507.

in aşteptarea .. Neamului Românesc ··, ca a unui sol
bun. vă rog să primiţi încredinţarea respectului şi stimei ce
vă port. Al dv. devotat,

B.A.R., Corespondenţa N. Iorga, vol.28 l , f.424-425.

3. Propaganda revizionistă maghiară a încercat permanent,
după Marea Unire, să-i incite pe secui împotriva românilor;
o reflectare a acestei tentative deseori o găsim în coloanele
.. Neamului Românesc ", ziar care publică scrisorile româ
nilor din Covasna şi Harghita �ătre N. Iorga, sau articole ale
istoricului pe această temă. In " Neamul Românesc ", an
XIV, nr.23 din 30 ianuarie 1 9 1 9, N. Iorga senma articolul

GHEORGHE POPP

"Secuii "duşmanii" noştrii?":

Ploeşti, 6Nl 1920

" Pentro ca să-şi j01meze o oaste de tâlhari contra
noastră, În nădejdea că astfel (!) vor putea dovedi lumii
caracterol maghiar al Ardealului, patrioţii de la Cluj, ispi
tesc cu bani o seamă de bieţi secui demobilizaţi prin voinţa
lor proprie în ceasul desfacerii tuturor legăturilor militare
şi politice şi, supt conducerea generalului de operetă care
salvează naţia, îi trimet asupra paşnice/ar sate româneşti.
Obiceiul nu e nou. Ca să arate că Înseamnă ceva în părţile
ardeleneşti, unde vechile lor aşezări istorice sânt semănate
doar ici şi colo în pîlcuri - căci, În ce priveşte oraşele,
majoritatea populaţiei ungureşti a alcătuit din tot felul de
paraziţi ai oficialităţii maghiarii au întrebuinţat pe secui.
i-au scutit prin toate mijloacele, iertate şi neiertate, chel
tuind cu nemiluita Înfolosul unei părţi numai din locuitorii
ţerii banul strâns de la totalitatea lor. Le-au datpământuri,
li-au împărţitfUncţii. li-au Întemeiat şcoli, i-au sprijinit şi i
au măgulit În totfelul, ca pe purtătorii şi apărătorii, prin
toate mijloacele, dar mai ales prin pumnul brotal, prin
ciomagul învârtit deasupra capetelor, ai ideii de stat
naţional maghiar. Şi pentru această misiune aufost Înteţiţi,
necontenit, în fiecare clipă, precum o ştiu bine toţi arde
lenii, dar În special aceia dintre români cari au convieţuit
cu dânşii În margenea de către Ţara Bârsei a Haromsecu
lui lor.
Şcoala şi presa erau cele două mijloace mari pentro a
trezi şi Întări entuziasmulfiilor celor adevăraţi, singuri/ar
fii adevăraţi ai patriei maghiare pe pământul cucerit al
Transilvaniei. De la cele d 'intâiu învăţături din partea das
călului de sat, ales Între aleşi pentru a ţine focul sacro,

Gh. Popp

Mult stimate domnule Iorga,
Bolnăvicios, hotărâsem să nu iau parte la alegeri.
Totuşi, în ultimul moment am primit chemarea alegătorilor
din ţinutul mieu natal (Treiscaune, circumscripţia Tg.
Săcuilor), dar m-am convins că a fost o naivitate să cred că
acel ţinut a fost anexat la România Mare odată cu restul
Ardealului. Un birou electoral, compus exclusiv din un
guri, mi-a înlăturat candidatura, invocând ca pretext propria
lui neglijenţă în pregătirea operaţiunilor electorate. El a
uzat de acest cinism, spre a asigura candidatura unică tot a
unui ungur, Fekete. Am apelat, nu în numele unei vechi pri
etenii personale, ci în numele dreptăţii jignite, la şeful
Resortului de Interne, cerând amânarea unei alegeri ilegale.
Dar prietenul Bucşan nu mi-a răspuns. După asemenea în
tâmplare şi altele ce am văzut în ţinutul mieu, mă mir, nu
că Guvernul a răuşit, dar că nu a tacut unanimitatea în
Ardeal !
De aceea, nu mă mir de căderea d-voastră la Sălişte.
Nu am obiceiul să-mi defaim prietenii numai pentru mo
tivul că mi-au devenit adversari politici; sentimentul acesta
de respect şi pietate pentru legăturile personale trecute este
aşa de puternic la mine, încât vă mărturisesc că nu am fost
în stare să mă asociez nici chiar celor cari insultau pe
Mangra, deşi le dădusem deplină dreptate. Acest obiceiu
mă opreşte şi acuma de a spune cev:1 despre :�legere<J de l<1
Săli!;Olt!. "lillu!;Oi, am !inul si\ vi\ sc ri u aceste rânduri spre a vă
asigura dl atflm cât cunosc cu Ardealul nostn1, situa�ia ti
voastră în acel ţinut e s te cea vccht:. Put.:ţi să tiţi sigur �i
acum de dragostea, înerederea şi :�clmimţi:� n1t11ror cl c
mcnt.clor d i n A r dc:al l:ar i uu o.-au " zmijkal ", adică nu s au
pol i tic:: i anisat inc� cu tot11l . Şi nu renunţ la năd ejdea cii c:k
vor Lri urn lit în ct!le din unnl\ .

nu am

I I H Hrrcnt �o vii i e l i sau indoieli asupra at i tud in e i ce trebue să

Oin partt:-m i simt fericit cii

iau În ClizeJe ŞÎ fi·omonlllri J<; �><.>!i\i<;.,: Ui.JI uilimd!: 4-5 l un i ,
A m fl.1sl �i voi li !;'i in viitor aHituri de dcmocra\ic şi llll mii

avut nici un

puiul de secui era deprin� cu f!,ândul âl ace-i L·ari nu vor
/)(�sc 1111/{ltrr�ştr nu sant oameni ca şi dânşii, cei impotriva
lor se pnate incerca totul, câ e u duturic:J(Iţâ de neam să se
loveascci la urice prilej şi cu orice arnw i1m·-inşii, ră in
(dul ucesla hinemerilează cineva de la SfÎntul lvfc7f!.. Yaror
·szâg al stnilnmilur: Al slnibunilor comuni, r:ăd fn ar:r?ast"
doclriml de na(innalism P•'nfru tulburareu liniştii cunvic:
(u ilorilor paşnici un punrt ���en(ial e uceslu ni n u exislii
secui. ci numai maghiari. şi cei Între at:t�şli maghiari un rol
mare. de bârbăţie şi de Îndrâznealâ, e păl·h·at acclnr pe
,·ure sourlu i-u pus griiniceri şi .l't:rt'iJ�c'l'i În margineu nisti
riremlă a A rdeaiuiui. de ccitre V"l"hi - în ţara cărora cine
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ştie dacă nu se va pătrunde cândva, În chip trainic, pentn1
a libera pe ji'G{ii unguri ce zac În rohie şi a Întemeia până
la Siretu o Ungarie Nouă, Canaan de roadă pentru aceia
care au dobândit-o.
Istoria, Însă, le zice a/ţfe/ decât cărturăria dască/ului pa
triotic din satef.e secuieşti, cu care vom mai avea de fiwcă
fărâ Îndoialâ. In prefata la "Actele româneşti din Ardeal
pivitoare în cea mai mare parte la legăturile secuilor cu
Moldova (extras din Buletinul Comisiei Istorice a Româ
niei , II, Bucureşti, 1916) am arătat că vechile teorii cu
privire la origina secui/ar trebuie, hotârât, pârâsite, măcar
de acei cari n-au interesul sâ le sustinâ. Nu există nici un
act autentic care sâ arate prezenţa s�cuilor În aşezările lor
de astăzi innainte de anul 1224. La această datâ ei apar
Într-o singurâ localitate, Sepus a/ lor, Sepsi de azi, care e
românescul Sebeş. Ţinutul acesta e o ţarâ, ca ale noastre,
şi secuii, aşezându-se Într-Însa, se organizează româneşte,
În " scaune ", care sunt scaune de judecată, judeţe, de la
care îşi iau şi numele - căci Szekely, Secuiu, Înseamnă om
din judeţ, ori, cum s_e zicea la noi pe vremuri, ţeranului
liher şi ostaş, judec. In_fruntea lor apare la 1235 un ductor
(În latineşte), care înseamnâ voevod. Aşezaţi pe acest timp.
târziu, între români, de la cari iau felul de trai ca şi orga
nizarea şi, fără îndoialâ atâta din Însuşi sângele nostru,
cum li se vede dupâ faţă, colonişti ai cavalerilor teutoni

care atunci întemeiaseră şi Braşovul În coasta lor, aceşti
secui, indatâ ce ies din ros/urile lor militare, exclusive,
Îndatâ ce Împrejurări/e-i prefac În simpli săteni, au nevoie
pentru a trăi, nu de puţina şi depărta/a câmpie ardeleană
ci de şesurile moldovane a căror stăpânire regii unguri li
o rezervqseră lor, darpe care noi le-am.făcut domnie româ
nească. Indreptarea lor Într-acolo e determinată până şi de
nevoia păşuni/ar, căci am tipărit atâtea acte În care arată
cum se mgau, până după 1 700, de moldoveni să-şi poată
paşte turmele pe munţii cari ţineau de tîrgoveţii din Târgu
Ocnei, pe Muntele "Hauşul" (Havas), "care munte se chi
"
amă Cheşcheş-Jiroş în hotar , sau prin Vrancea. Fâră a
mai pomeni de atâţia cari, numai să capete un ogor de
roadâ, primiau să fie şi iobagi, şerbi, în ţara lui Ştefan cel
Mare. Cum la populaţiile inferioare hotărăsc nevoile eco
nomice, e de mirare oare câ secuii priviau pe Ştt;(an, pe
Petru Rareş ca pe domnii lor şi că luptau nu ca aliaţi, ci ca
supuşi În oştile noastre.
Şi În vremea nouă casele cele mândre din Secuime sunt
făcute cu banii din bielşugul României, pe care cei ce vin
aici după câştig o numesc, ca şi românii de peste munţi:
Ţara lor, fiindcă aşa afost şi.fiindcă aşa este, duşmanii de
azi vor lupta mâine şi ei supt steagul mănoasei şi bunei
Românii, la care şi ei se vorfi alipit după nevoie şi datină ".

Abstract
The correspondence of the Romanians from the "Trei Scaune" County
with Nicolae Iorga - 1919
The author presents a part ofN icolac Iorga' s m ail rrom 1 9 1 9 : the part i n which the great man of cui ture met the Romanians from the .,Trei Scaune"
county. among thcm: Ioan Rafiroiu. Aurcl Nistor and Gheorghe Popp.
Many of thc letters of thc Romanians from Covasna and Harghita counties to Nicolae Iorga or articles of thc grea! historian are published in the
.,Neamul Românesc·· newspapcr.
Thc author also prcscnts lettcrs or tclcgrammes ofthe Romanians from .,Secuime" to Nicolae Iorga and vice versa.
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