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ABSTRACT. Szeklers and Hungarians from Romania. This study regards,
as its main topic, the possibility of establishing at present, a geodemo‑
graphical entity on Romania’s territory, since certain representatives of
the Hungarian ethnical minority in our country, and with a particular
insistence of those in the vicinity of the western border, always remem‑
ber to bring into view the problem of establishing an autonomy, common
to a Székely Land, located in the central area of our country, which would
include Mureş, Harghita and Covasna counties. Without carrying out a
detailed account of this situation, it needs to be mentioned, just as it will
emerge of the following presentation, that such an approach has neither
the most reduced geodemographical support, since the Szecklers, after
being assimilated by the Hungarian ethnic group, are no longer present
at the census of 20 October 2011. By taking into account the above men‑
tioned aspects, in order to be able to respond to the insistent requests for
autonomy in Transylvania, we proceeded to highlight, through a fairly
detailed approach of the Hungarian ethnical minority, obviously in point
of the number of inhabitants and of their distribution on Romania’s
territory, resulting of this the fact that the number of Hungarians is of
1,227,623 people, value which related to those 20,121,641 inhabitants of
Romania, means 6.10%. The total number of mentioned Hungarians
is characterized by a pronounced concentration on Romania’s terri‑
tory, standing out by creating a corridor with a diagonal aspect, on the
northwest‑southeast direction, consisting of seven counties, the first four
(Satu Mare, Bihor, Sălaj and Cluj) being registered with 2.01% (404,561
inhabitants) of those 6.10% Hungarians, the following three (Mureş,
Harghita and Covasna) accounting for 3.03% (609,033 inhabitants),
and hence in the corridor are present 5.04% (1,013,594 Hungarians) of
6.10% at the level of the entire country. The above mentioned corri‑
dor is surrounded by a ring of 11 counties (Maramureş, Bistriţa‑Năsăud,
Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Braşov, Sibiu, Alba and Arad),
1

2

Textul iniţial, in extenso, a fost publicat în revista Geographia Napocensis, nr. 1, anul IX,
p. 7–19, 2015, revistă a Filialei Cluj‑Napoca a Academiei Române. Varianta din acest
volum a fost trimisă la redacția revistei Columna în anul 2014 și se publică cu acceptul
autorilor (N. Red.)
Babeş‑Bolyai University, Faculty of Geography, 400006 Cluj‑Napoca, România.

COLUMNA , nr. 4, 2015

488 | Grigor P. POP, Adrian NIŢĂ
in which there are only 0.76% (153,397 people) of the Hungarians living
in Romania, while in the other 18 counties and Bucharest municipality,
the Hungarian ethnic group enrolls only with 0.30% (60,632 people) at
national level (Tabel 7).
KEYWORDS: Romanians, Hungarians, Székely principalities, land, pashalics,
corridor, ring, Glad, Menumorut, Gelu, Banat, Crişana, Transylvania.

1. Introducere
În îndelungata perioadă de activitate desfăşurată în învăţământul
universitar, în domeniul Geografiei Umane, am reuşit să elaborez nume‑
roase studii de Geografia Populaţiei României, aşa cum se poate desprinde
din Bibliografia ataşată, desigur şi în ceea ce priveşte structura etnică, în
ultima perioadă reuşind să fie elaborată şi publicată analiza corespunză‑
toare la ultimele trei recensăminte, respectiv cele din anii 1992, 2002 şi
2011.
Urmare a prezenţei etniei maghiare şi a faptului că anumiţi reprezen‑
tanţi din rândul acesteia, cu deosebită insistenţă şi din Ungaria, aduc în
mod frecvent, la vedere, problema autonomiei, de constituire a unui Ţinut
Secuiesc sau de altă natură, s‑a ajuns la concluzia elaborării unui studiu
privind situaţia actuală a acestei probleme, având ca bază Recensământul
din 20 Octombrie 2011.
Pentru a avea o privire de ansamblu în legătură cu tema analizată, s‑a
considerat a fi necesară abordarea, mai întâi, într‑o condiţie de sinteză
corespunzătoare, a întregului set de evenimente începând de la întâia men‑
ţionare documentară a maghiarilor în Panonia şi până la sfârşitul primului
Război Mondial, iar mai apoi să fie analizată situaţia privitoare la prezenţa
etniei maghiare în România, înregistrată la Recensământul din 20 0ctom‑
brie 2011, aceasta întrucât cei care vântură mereu problema autonomiei
sunt într‑o mare lipsă de cunoaştere a acestei probleme.
2. Evenimente mai semnificative din perioada 896–1918
2.1. Perioada 896–1526
În legătură cu această problemă, întâiul eveniment este menţionarea
documentară a maghiarilor, în anul 896, în partea nord‑estică a Panoniei
(nord‑estul actualei Ungarii), urmată de aşezarea treptată a acestora în
spaţiul unei semnificative unităţi geografice, respectiv Câmpia Panonică,
poziţionată în Europa Centrală.
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Perioada următoare a corespuns cu dorinţa de „cunoaştere” a unor
teritorii din zonele mai apropiate sau mai îndepărtate, atenţia fiind îndrep‑
tată către vestul Europei, unde au efectuat drumuri de pradă până în
Germania şi chiar Franţa, ultimul încheindu‑se, în anul 955, cu Bătălia de
la Lechfeld, cu victoria decisivă a regelui german Otto cel Mare (Lech,
oraş pe valea cu acelaşi nume, în amonte de Ausburg, acesta, afluent pe
dreapta Dunării, adunând apele de pe versantul nordic al părţii estice a
Alpilor. Urmare a acestei decisive victorii, a avut loc formarea, în anul 962,
a primului Reich German, constituit din Germania, Italia şi Lorena, Otto
devenind împărat al Sfântului Imperiu Romano‑german.
După această dată, respectiv anul 955, maghiarii, nemaiavând ce căuta
către vest, şi‑au întors atenţia spre vecinătatea estică a Panoniei, respectiv
către voievodatele lui Glad, Menumorut şi Gelu.
a) Voievodatul lui Glad, situat pe teritoriul Banatului, cu reşedinţa la
Morisena (Cenad, în prezent), a intrat treptat, începând cu a doua jumătate
a secolului al X‑lea şi în primii ani ai secolului următor, după mai multe
bătălii, urmate de încheierea unei păci, sub stăpânire maghiară.
b) Voievodatul lui Menumorut, extins teritorial în zona Crişanei, cu
reşedinţa la Biharia (imediat la nord de Oradea), a fost supus acţiunii de
cucerire de către maghiarii lui Arpad, în acest scop a fost trimisă o solie la
Menumorut pentru cedarea voievodatului. Răspunsul fiind negativ, Arpad
trimite o armată puternică, care după mai multe zile reuşeşte să învingă
rezistenţa soldaţilor lui Menumorut, situaţia încheindu‑se cu cedarea anu‑
mitor teritorii, pe de o parte, iar pe de alta Arpad a fost de acord ca fata lui
Menumorut să devină soţia fiului său, Zulta.
c) Voievodatul lui Gelu, cu capitala la Dăbâca (pe Valea Luna), cu
extindere pe Someşuri (Dealurile Clujului şi Dejului) şi Valea Almaş, a
intrat în atenţia cuceritorilor maghiari în perioada lui Tuhutum, care a
trimis mai multe iscoade în voievodat, la întoarcere acestea vorbind despre
bunătăţile teritoriului investigat. Urmare a acestui fapt, Tuhutum primeşte
aprobarea de la ducele Arpad pentru pătrunderea în voievodatul lui Gelu.
Armata lui Tuhutum se întâlneşte cu cea a lui Gelu la Valea Almaşului,
acesta pierzând bătălia a încercat să scape prin fugă, dar, urmărit fiind,
a fost ajuns şi ucis la Valea Căpuşului (în apropiere de Gilău), locuitorii
acestui teritoriu supunându‑se, apoi, lui Tuhutum.
Urmare a teritoriilor câştigate, maghiarii au continuat înaintarea către
est, cu secuii în condiţie de avangardă, aceştia stând o anumită perioadă
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în zona Săcuieni (Provincia Geografico‑Istorică Crişana), apoi pe Arieşul
Inferior şi Mureşul Mijlociu, traseul fiind continuat pe Târnava Mare, tre‑
când apoi până în Depresiunea Braşov, unde o parte dintre aceştia au ocupat
jumătatea nordică a unităţii, în faţa Pasului Oituz (866 m), alţi secui fiind
fixaţi în depresiunile Ciuc (apărarea Pasului Ghimeş, 1159 m) şi Giurgeu
(Pasul Bicaz, 1256 m). Pentru celelalte trecători din Carpaţi, au fost colo‑
nizaţi saşii: în zonele Bistriţa (Pasul Tihuţa, 1200 m), Reghin (în partea
inferioară a Defileului Topliţa‑Deda), Sighişoara şi Mediaş (pe Târnava
Mare), Braşov (pentru Pasul Giuvala, 1290 m, din Culoarul Bran‑Rucăr),
Sibiu (Defileul Oltului) şi Sebeş, către Novaci (Pasul Lotru, 1588 m), în
acest fel având loc, către sfârşitul secolului al XII‑lea şi începutul celui
următor, încheierea cuceririi Transilvaniei de către Ungaria.
Consolidarea treptată a maghiarilor în Panonia a condus la creştinarea
acestora şi formarea, în anul 1000, a Regatului Feudal Maghiar, cu conse‑
cinţe, după care, în anumite situaţii, au ajuns la concluzia de amestecare în
treburile românilor din Muntenia, Oltenia şi Moldova, în această privinţă
având loc bătăliile de la Posada şi Baia.
a) Bătălia de la Posada, 9–12 noiembrie 1330, determinată de eman‑
ciparea cneazului Basarab I de sub aripa coroanei maghiare, situaţie care
conduce la pătrunderea lui Carol Robert de Anjou în Oltenia şi Muntenia,
cu plecare din Timişoara spre Turnu Severin până la Curtea de Argeş, de
unde Basarab I se deplasase în alt loc (îngust, cu versanţi înalţi, păduroşi
etc.), unde s‑a desfăşurat bătălia între cele două armate, câştigată în mod
clar de către Basarab I, (conducătorul armatei maghiare rămânând în viaţă
prin schimbarea uniformei cu un militar de al său), urmare a acestui fapt
având loc actul de naştere a Ţării Româneşti.
Locul de desfăşurare nu este cunoscut nici în prezent, „specialiştii”
indicând mai multe „Posade”: mehedinţeană, gorjeană, lovişteană‑olteană
(pe Olt), argeşeană, prahoveană etc.
b) Bătălia de la Baia, motivată de ocuparea de către Ştefan cel Mare
a bazei militare ungare de la Chilia (25 ianuarie 1465) şi de intrarea lui
Ştefan, în vara anului 1467, în Secuime pentru atragerea populaţiei spre
interesele sale. Urmare a celor menţionate, Matei Corvin, regele Ungariei,
organizează şi înfăptuieşte, în septembrie 1467, o expediţie de repre‑
salii împotriva lui Ştefan. Acţiunea a început din Braşov, cu traversarea
Carpaţilor Orientali prin Pasul Oituz (866 m), drumul fiind continuat pe
la Bacău şi Roman, apoi pe Valea Moldovei, ajungând la Baia (Moldovei) în
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14 decembrie 1467. Bătălia a avut loc chiar în noaptea de 14–15 decembrie
1467, aceasta încheindu‑se cu victoria deplină a lui Ştefan cel Mare, Matei
Corvin, fiind rănit, a fost transportat rapid către Ungaria.
Între altele, este de notat faptul că, după evenimentul menţionat,
Ştefan a primit de la Matia 67 de sate din Transilvania, dintre care 60 în
zona Cluj‑Dej‑Năsăud şi şapte în zona Cetatea de Baltă, în acea vreme fiind
ridicată biserica de piatră de la Vad, în cazul localităţii Feleac dând doar
dispoziţie pentru ferecarea cu aur a unui Tetravanghel (de aici Episcopia
Vadului, Feleacului şi Clujului).
2.2. Perioada 1526–1918
Prima parte a secolului al XVI‑lea a corespuns cu creşterea evidentă a
puterii Imperiului Otoman, care şi‑a întins, în urma Bătăliei de la Moháci,
din anul 1526, stăpânirea în Peninsula Balcanică şi apoi mai spre nord, pe teri‑
toriul Ungariei, unde s‑au format paşalâcurile Buda şi Timişoara, în anii 1541
şi 1542, iar în 1660 a fost constituit şi Paşalâcul de Oradea. De subliniat faptul
că Transilvania a avut, în intervalul de după Bătălia de la Moháci (1526) şi
până la anul 1686, statutul de Principat autonom sub suzeranitate otomană.
Ulterior, puterea otomană s‑a redus în mod treptat, motiv care a con‑
dus la intrarea armatei austriece pe teritoriul Transilvaniei, în anul 1686,
cedarea către Imperiul Habsburgic a acestei provincii Geografico‑Istorice
şi a Ungariei fiind statuată, în anul 1699, prin Tratatul de la Karlowitz, după
care Banatul este încorporat în Imperiul Habsburgic abia în anul 1718, în
urma Tratatului dintre otomani şi austrieci, care a avut loc la Passarowitz.
Această situaţie s‑a menţinut până în anul 1867 (excepţie perioada ocupa‑
ţiei ungare din anii 1848–1849), când s‑a format Imperiul Austro‑Ungar,
viaţa căruia a durat doar 51 ani, dezmembrarea având loc în anul 1918, la
încheierea Primului Război Mondial, evenimentul principal constând în
unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.
3. Situaţia actuală
După succinta prezentare a cadrului de evoluţie geografico‑istorică
a teritoriului ce este în legătură cu tema abordată, apare posibilitatea de
evidenţiere a paşilor următori, respectiv a situaţiei actuale a etniei secuilor
în spaţiul în care au fost fixaţi de către Regalitatea maghiară la sosirea lor
în partea sud‑estică şi estică a Transilvaniei, iar apoi a etniei maghiare care
este prezentă în România.
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3.1. Problema secuilor
Aşa cum s‑a menţionat anterior, secuii au stat întotdeauna alături de
maghiari, în locurile în care au fost fixaţi, locurile finale fiind în jumătatea
nordică a Depresiunii Braşov şi în cele două depresiuni din nordul aces‑
teia, respectiv Ciuc (pe Oltul Superior) şi Giurgeu (pe Mureşul Superior),
cu deosebire în ultimele două condiţiile mediului geografic fiind dintre
cele mai vitrege sub toate aspectele (orografic acestea caracterizându‑se
prin îngustime deosebită, deci cu teren agricol nesemnificativ, temperaturi
reduse, relativă izolare teritorială etc.), în această situaţie având mereu
gândul de a se deplasa către Depresiunea Transilvaniei.
Cu toate acestea, secuii au continuat să locuiască în teritoriul în care
au fost aşezaţi încă de la început, sub aspect fizic ei fiind prezenţi şi astăzi
în acelaşi spaţiu, dar timpul foarte îndelungat şi o strânsă relaţie cu cei care
i‑au aşezat în avangardă şi la păzirea graniţelor, au condus la asimilarea
lor totală.
Urmare a faptului subliniat, la recensământul din 1992 au fost înre‑
gistraţi 817 secui (tabelul 1), apoi în 2002 un număr de 532, care au fost
incluşi la maghiari, iar în 2011 această etnie n‑a mai fost evidenţiată în
recensământ.
Cât priveşte repartiţia secuilor, din anul 1992, la nivelul judeţelor, se
constată că un număr de 17 din cele 41 ale României, la care se alătură
şi municipiul Bucureşti, se înscriu în categoria de peste 5 persoane, în
cadrul acestora evidenţiindu‑se următoarele unităţi administrativ‑terito‑
riale: Mureş (138 secui), Bucureşti (73), Harghita (68), Timiş (68), Braşov
(67), Arad (65), Bihor (58), Hunedoara (57), Cluj (51), Covasna (38), Satu
Mare (35), Sibiu (19), Caraş‑Severin (19) etc. Valori de 1–5 persoane s‑au
înregistrat în 16 judeţe ale României, cea mai ridicată fiind de 5 secui, în
Bistriţa‑Năsăud, apoi de câte 4 în Alba, Buzău şi Olt şi 3 în Sălaj etc., în
celelalte 9 judeţe etnia secuilor nefiind prezentă (tabelul 1).
Având în vedere faptul remarcat, în legătură cu situaţia etniei secuilor
pe teritoriul României, pentru ca problema cererilor constante de autono‑
mie de către etnia maghiară, aceasta mai cu seamă a unor „reprezentanţi”
ai vecinilor din vest, aducem la vedere, în cele ce urmează, modalitatea de
prezenţă a acesteia în ţara noastră.
Tabelul nr. 1 – Frecvenţa populaţiei secuieşti din România, pe judeţe, la recensământul
din anul 1992
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B‑Năsăud = Bistriţa‑Năsăud; C‑Severin = Caraş‑Severin

3. 2. Prezenţa etniei maghiare în România, la Recensământul din anul 2011
Înainte de a proceda la analiza menţionată, notăm, pentru o succintă
viziune asupra acestei probleme, evoluţia numărului de locuitori ai etniei
române şi a celei maghiare, din anii 1992, 2002 şi 2011 (tabel 2), în legătură
cu aceasta constatându‑se faptul că populaţia totală a României s‑a redus
de la aproape 23 mil. în 1992 la 20 mil. în 2011, corespunzător cu aceasta
descrescând şi valoarea relativă, în anii avuţi în vedere fiind de 88,47% şi
83,46%, iar în cazul etniei maghiare fiind de 1,6 mil. şi 7,12% în 1992, apoi
de 1,2mil. şi 6,10% în 2011.
Tabelul nr. 2 – Frecvenţa populaţiei româneşti şi maghiare, în anii 1992, 2002 şi 2011
An
1992
2002
2011

Populaţie
totală

Români

%

22.810.035 20.408.542 89,47
21.680.974 19.399.597 89,48
20.121..641 16.792.878 83,46

Maghiari

%

1.624.959
1.431.807
1.227.623

7,12
6,60
6,10
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Urmărirea repartiţiei teritoriale a etniei maghiare pe cuprinsul
României, înregistrată la Recensământul din anul 2011, pune în evidenţă,
la nivelul judeţelor, două dintre caracteristicile cele mai relevante (tabelul
3 şi fig. 1):
– dispunerea în lungul unui coridor orientat pe direcţia nord‑vest –
sud‑est, format din judeţele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Mureş, Harghita
şi Covasna, în care frecvenţa acestei etnii înregistrează valorile procentuale
cele mai ridicate, începând de la 32.69% în Satu Mare, apoi 24,02% în
Bihor, 22,36% în Sălaj şi 14,99% în Cluj, după care în ultimele trei judeţe
valorile relative sunt cele mai ridicate, respectiv 36,46% în Mureş, 82,90%
în Harghita şi 71,59% în Covasna3;
Tabelul nr. 3 – Frecvenţa populaţiei române şi maghiare în judeţe din Maramureş,
Crişana, Transilvania, Moldova, Muntenia şi Banat, la recensământul din anul 2011

– coridorul menţionat este înconjurat, pe trei dintre laturile sale,
de un inel format din 11 judeţe, respectiv Maramureş, Bistriţa‑Năsăud,
Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Braşov, Sibiu, Alba şi Arad, în
3

În legătură cu exprimarea frecvenţei numărului de locuitori în valorii relative
(procente), este necesar să fie menţionată şi valoarea absolută, deoarece nu este
acelaşi lucru, spre exemplu, dacă avem în vedere judeţul Cluj, cu 691106 persoane sau
judeţul Covasna, cu doar 210177 locuitori.
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care frecvenţa etniei maghiare este condiţionată, pe de o parte, de poziţia
geografică a acestora, în raport de apropierea locului de origine a etniei
analizate, în această situaţie încadrându‑se judeţele de la extremităţile ine‑
lului, respectiv Maramureş (6,81% maghiari) şi Arad (8,49%), iar pe de altă
parte de vecinătatea cu situaţia caracteristică judeţelor Mureş, Covasna
şi Harghita, într‑o astfel de condiţie înscriindu‑se judeţul Bistriţa‑Năsăud
(5,01% maghiari) şi judeţul Braşov (7,22% maghiari). Desigur, în modul
cel mai firesc, judeţele din Moldova, cu excepţia judeţului Bacău (0,68%
maghiari), dispun de valori relative mai reduse de 0,04%, în această cate‑
gorie încadrându‑se Suceava, Neamţ, Vrancea şi Buzău (tabelul şi fig. 1).

Fig. nr. 1 – Frecvenţa populaţiei româneşti şi maghiare în judeţe
din Maramureş, Crişana, Transilvania, Moldova, Muntenia şi
Banat, la recensământul din anul 2011 (tabelul 3).

În cadrul coridorului şi inelului menţionate (fig. 1), cu orientarea
nord‑vest – sud‑est, urmare a unei orografii accesibile (parte din Dealurile
Crasnei, la nordul Munţilor Meseş, precum şi Depresiunea Almaş‑Agrij),
se înscrie ceea ce este definită ca Poarta Sălajului, aceasta reprezentând
spaţiul prin care maghiarii au reuşit să pătrundă în Transilvania, urmărind
traseul din lungul văilor Barcău şi Crasna, respectiv pe la Marca, Ip, Camăr,
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Nuşfalău, Boghiş, Măerişte, Carastelec, Şimleu Silvaniei, Pericei, Vârşolţ,
Crasna, Horoatu Crasnei, Meseşenii de Jos, Sărmăşag, Şamşud, Coşeiu,
Bocşa, Hereclean, Crişeni, Zalău, Cehu Silvaniei, Sălăţig, Dobrin, Benesat,
Jibou, Cuzăplac, Almaşu şi Fildu de Jos.Urmărirea frecvenţei etniei maghiare
din cele patru oraşe şi 24 de comune, poziţionate în Poarta Sălajului şi în veci‑
nătatea acesteia, evidenţiază faptul că opt dintre aceasta se înscriu în ecartul
de sub 25% (Marca, Măerişte, Şimleu Silvaniei, Horoatu Crasnei, Zalău,
Jibou, Cuzăplac, şi Fildu de Jos), alte şapte în cel de 25–50% (Ip, Bocşa,
Crişeni, Cehu Silvaniei, Benesat, Almaşu şi Meseşenii de Jos), apoi frecvenţa
este de 50–75% în nouă comune (Nuşfalău, Boghiş, Pericei, Vârşolţ, Crasna,
Sărmăşag, Coşeiu, Hereclean şi Sălăţig) şi de peste 75% în doar patru comune
(Camăr, Carastelec, Şamşud, şi Dobrin) (tabelul 4 şi fig. 2).
Tabelul nr. 4 – Localităţi din Poarta Sălajului (judeţul Sălaj), cu frecvenţa populaţiei
româneşti şi maghiare (la aceasta din urmă de peste 10%), la recensământul din anul 2011
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Desigur, în modul cel mai firesc, maghiarii ajunşi în Poarta Sălajului,
care a constituit spaţiul cel mai potrivit pentru a pătrunde în partea cen‑
trală a ţării noastre, şi‑au continuat drumul către est, prin Podişul Someşan,
în timp aşezându‑se, într‑un anumit număr, în zonele Cluj, Dej, Huedin,
Turda etc., după care, deplasându‑se mai departe, au ajuns să cucerească
întregul teritoriu al Transilvaniei.

Fig. nr. 2 – Localităţi din Poarta Sălajului (judeţul Sălaj)şi Depresiunea
Almaş‑Agrij, cu frecvenţa populaţiei româneşti şi maghiare (la aceasta
din urmă de peste 10%), la recensământul din anul 2011.

Ca un fapt ce se deprinde, cu deosebită claritate, în legătură cu
aşezarea maghiarilor în teritoriul Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului, se constată, fără nici un echivoc, că aceştia au evitat spaţi‑
ile montane, exemplele în această privinţă fiind dintre cele mai numeroase.
Pentru exemplificare, este adusă la vedere situaţia de pe Crişul Repede,
cu continuare pe Căpuş, Someşul Mic şi Nadăş, generalizat în sectorul
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Oradea – Cluj‑Napoca, unde prezenţa etniei maghiare pune în evidenţă
trei sectoare(tabelul 5 şi fig. 3):
– sectorul Oradea‑Vadu Crişului, corespunzător Culoarului Crişului
Repede, unde frecvenţa etniei maghiare, în cele 12 de localităţi, înregis‑
trează valori relative de la 23,07% la Oradea şi 0,33% la Auşeu (partea estică
a Culoarului);
Tabelul nr. 5 – Frecvenţa populaţiei româneşti şi maghiare, pe traseul Oradea –
Cluj‑Napoca, la recensământul din anul 20114

4

Localităţile din sectorul Oradea‑Vadu Crişului pot fi identificate în Berindei I. O.,
Pop P. Gr., 1972, harta color de la sfârşitul lucrării, iar cele din sectorul Huedin –
Cluj‑Napoca în Pop P. Gr, 2007, harta color de la fârşitul lucrării.
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Fig. nr. 3 – Frecvenţa populaţiei româneşti şi maghiare, pe traseul Oradea – Cluj‑Napoca,
în sectorul Vadu Crişului‑Izvoru Crişului, la recensământul din anul 2011.

– sectorul Defileului Crişului Repede, de la Vadu Crişului până la Poieni,
în care sunt prezente şase localităţi, înregistrează frecvenţa cea mai ridi‑
cată a etniei analizate de 2,09% la Şuncuiuş şi cea mai redusă, de 0,30%
la Ciucea;
– sectorul Poieni – Cluj‑Napoca, dispus în bazinul superior al Crişului
Repede şi pe văile Căpuş şi Nadăş, este reprezentat de două localităţi
urbane (Huedin şi Cluj‑Napoca) şi 12 comune, ponderea etniei maghiare
fiind de 27,79% la Huedin şi 15,27% la Cluj‑Napoca. În ceea ce priveşte
comunele, frecvenţa cea mai ridicată a maghiarilor este înregistrată la
Izvoru Crişului (79,04%), Sâncraiu (78,44%), Căpuşu Mare (37,27%) (par‑
tea centrală a Depresiunii Huedin), Gârbău (44,34%), Aghireşu (36,75%),
Baciu (29,02%) (Valea Nadăşului) etc., iar valorile cele mai reduse sunt
la%), Săcuieu (0,14%) şi (Mărgău (0,40%), situaţia acestora din urmă fiind
o consecinţă a apropierii de spaţiul montan al Masivului Vlădeasa.
În legătură cu poziţionarea aşezărilor de pe traseul Oradea –
Cluj‑Napoca, se înregistrează diferenţieri de apariţie documentară.
Astfel, cele cu orografie mai puţin acceptabilă sunt menţionate în secolul
al XV‑lea, între acestea înscriindu‑se: Auşeu (1406), Bratca (1435), Bulz
(1406), Negreni (1406), Săcuieu (1461), Mărgău (1408), Călăţele (1408)
etc., sau chiar în secolul al XVI‑lea, în cazul localităţii Măgeşti (1508).
Înscrierea în documentele vremii este evident mai bogată în secolul al
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XIII‑lea, în condiţii de mediu geografic simţitor mai potrivit, pe alinia‑
mentul menţionat remarcându‑se aşezările: Ineu (1214), Săcădat (1256),
Tileagd (1256), Lugaşu de Jos (1291–1294), Ţeţchea (1256), Aleşd (1256),
Vadu Crişului (1259), Izvoru Crişului (1276), Căpuşu Mare (1282), Gilău
(1286), Floreşti (1272), Aghireşu (1263), Baciu (1263)5, Almaşu (1239) şi
Fildu de Jos (1249).
Tabelul nr. 6 – Câteva caracteristici geografice pentru 14 localităţi din
zona Munţilor Gilău, la Recensământul din anul 19926

Menţ. doc. = Menţionare documentară.

Pentru a pune în evidenţă, într‑un mod şi mai clar, faptul că maghiarii
au evitat spaţiul montan în aproape toate cazurile, exemplificăm situaţia
prin datele din tabelul 6 şi fig. 4, unde doar două dintre cele 14 locali‑
tăţi aveau câte un maghiar, la Recensământul din anul 1992, respectiv
Mărceşti şi Mărişel. Cu privire la situaţia redată, o anumită semnificaţie o
are şi momentul de menţionare documentară a celor 14 localităţi, în ordi‑
nea perioadei acestui eveniment situaţia prezentându‑se astfel: Măguri şi
Dângău Mare (1805), Lăpuşteşti (1850), Mărişel (1854), Bălceşti, Rişca,
Dângău Mic (1909, Beliş (1913), Dealu Botii, Giurcuţa de Sus, Dealu Negru
şi Dealu Mare (1954), Mărceşti şi Măguri‑Răcătău (1956).
5
6

Penultimele două pe Valea Nadăşului, iar ultimele două pe Valea Almaşului.
S‑a procedat la utilizarea informaţiei din anul 1992 deoarece la recensămintele din
anii 2002 şi 2011 nu s‑a dispus de datele corespunzătoare la nivel de sat.
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Fig. nr. 4 – Localităţi din Munţii Gilăului în care etnia maghiară era
reprezentată, în anul 1992, doar prin două persoane (tabelul 6).

4. Concluzii
Studiul de faţă are în vedere punerea la îndemâna unor „reprezen‑
tanţi”, care solicită mereu autonomie pentru etnia maghiară din România,
a realităţilor cu privire la situaţia existentă în această privinţă, fapt care
se desprinde cu deosebită claritate din modalitatea de tratare a acestei
probleme.
Mai întâi, este de subliniat faptul că la ultimul recensământ (2011)
populaţia secuilor n‑a mai fost identificată, fiind asimilată în totalitate de
către maghiari, s‑a procedat la analiza elementelor de specificitate a etniei
maghiare, în legătură cu care sunt de menţionat următoarele:
– urmărirea poziţiei de aşezare a populaţiei maghiare pe teritoriul
României pune în evidenţă, mai întâi, un coridor, pe direcţia nord‑vest
– sud‑est, foarte clar exprimat prin şapte dintre judeţele ţării, respectiv
Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Mureş, Harghita şi Covasna (tabelul 3, fig.
1), în care este prezentă 5,04% (1013594 maghiari) din frecvenţa de 6,10%
înregistrată la nivelul României (20121641 locuitori), primelor patru judeţe
revenindu‑le 2,01% (404561 maghiari), iar ultimelor trei de 3,03% (609033
maghiari);‑ coridorul menţionat este înconjurat de un inel, constituit din
11 judeţe, respectiv Maramureş, Bistriţa‑Năsăud, Suceava, Neamţ, Bacău,
Vrancea, Buzău, Braşov, Sibiu, Alba şi Arad, în care sunt doar 0,76% (153397
maghiari) din cei 6,10% ai României;
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– în celelalte 23 de judeţe şi municipiul Bucureşti, frecvenţa populaţiei
maghiare este şi mai redusă, aceasta deţinând numai 0,30% (60632 locui‑
tori) din cea a statului român.
Planurile şi dorinţele de autonomie a etniei analizate, aduse la supra‑
faţă cu deosebire de către anumite „personalităţi” ale vecinilor din vest şi
în mai redusă măsură de către ai noştri, cu sublinierea că populaţia de rând,
respectiv minoritarii, vecuiesc în condiţii de normalitate cu locuitorii ţării
noastre, au în vedere ultimele trei judeţe din coridor: Mureş, Harghita şi
Covasna, cu doar 3.03% (606033 maghiari) la nivel naţional, nu deţin nicio
justificare pentru formarea unui ţinut maghiar în Inima României.
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