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            I. Alföldul
      La sfârșitul secolului al IX-lea (896), ungurii au pătruns în Panonia prin trecătorile Carpaților Păduroși din Nord, urmând văile cursurilor de apă din acea regiune. Cele șapte triburi maghiare și-au stabilit așezările definitive pe locurile de la șes, ocolind regiunile muntoase, puțin prielnice felului lor de viață.
      Pe câmpiile întinse ale Panoniei - Alföldul cum îl numesc maghiarii - străjuite la răsărit și la miazănoapte de munții Bihorului și ai Maramureșului, strămoșii ungurilor de azi au găsit, după cum afirmă în unanimitate istoricii unguri, cadrul cel mai prielnic pentru unitate și pentru o armonioasă dezvoltare istorică.
      „Pe această câmpie unită cu marea - zice marele poet național ungur Petöfi - mă simt acasă.”, iar francezul Sayous prezintă următorul tablou sugestiv al legăturii inextricabile între unguri și vastele câmpii ocupate de ei: ”Adevărata patrie a maghiarului este Alföldul, câmpia joasă. Acolo și-au stabilit populațiile cuceritorilor așezările lor compacte sub Árpád; acolo, mai ales, trebuia să se împlinească, în cursul secolelor, istoria sa; acolo, această istorie, trăiește și astăzi în plenitudinea ei.”.

    II. ...Și Transilvania
      Transilvania, cu platoul ei, cu depresiunile muntoase și cu șirurile de munți ce o înconjoară, din toate părțile, nu a fost deci, pentru poporul ungar - popor al șesului, popor al pustei - o împlinire geografică, după cum ea nu a fost nici o împlinire istorică.
      În viața poporului ungar, Transilvania a fost un accident. De acest ținut îi despărțeau pe unguri munții acoperiți de păduri. Pentru ei, țara Transilvaniei era un ținut de peste munții acoperiți de păduri: Ultrasilvaniae = Erdély (erdö = silva și elu = ultra).
      Dacă ungurii ar fi fost mai norocoși în expedițiile lor din Apus, desigur că niciodată Transilvania nu ar fi ajuns sub stăpânire ungurească. Acesta era Ardealul pentru unguri. Pentru români, în schimb, el era însăși inima Daciei, prin care pulsa de mii de ani același sânge.
      Ceea ce Alföldul reprezenta pentru strămoșii ungurilor de azi, pământul Transilvaniei reprezenta pentru strămoșii românilor, o citadelă inexpugnabilă împotriva atacurilor din afară. În munții împăduriți și în cetățile de pe coline au rezistat populațiile pașnice din Dacia Traiana invaziilor care s-au succedat în cursul veacurilor. Acolo s-a zămislit însăși ființa neamului românesc.  

III. Cucerirea Transilvaniei
      Întreaga istorie a acestui ținut, din clipa în care cuceritorii unguri și-au întins stăpânirea asupra lui și până în epoca contemporană, este un exemplu viu al voinței sale neclintite de a-și păstra nealterată românitatea. Cucerirea Transilvaniei este cu mult ulterioară cuceririi Panoniei de către triburile maghiare. Ea s-a înfăptuit în etape și a fost urmarea unor lupte crâncene purtate de populațiile românești cu noii năvălitori.
      Aceste lupte, care s-au terminat cu actele de supunere ale populațiilor românești din cele trei voievodate din Transilvania - corespunzătoare celor trei Dacii: Porolissensis, Apulensis, Malvensis - sunt amintite pe larg în cântecele și baladele populare ungare străvechi.
      Abia sub Ladislau cel Sfânt, care a domnit între anii 1077-1095, Transilvania a fost înglobată Ungariei (Röesler).
      În voluminoasele memorii prezentate de unguri la Conferința de pace din 1920 se spune textual: „Istoria Transilvaniei, după moartea Sfăntului Ștefan până în epoca Sfântului Ladislau, este învăluită într-o mare întunecime.”
      Vechile cronici ungurești au înlăturat în mare parte negura care învăluia acele timpuri, dar, fapt curios: tocmai ungurii se ocupă mai puțin de vechile lor cronici, adică de primele surse naționale ungare privitoare la cucerirea Panoniei și la supunerea teritoriilor de la răsărit. 

IV. Luptele cu românii
      Mult hulitul notar anonim al regelui Béla, ne oferă o descriere, bogată în detalii, cu privire la luptele pe care cele trei triburi ungare ale lui Tuhutum, Tosu si Eleud le-au purtat cu ducii provinciilor românești pe care le-au supus: Menumorut (în Dacia Porilissensis), Gelu (în Dacia Apulensis) și Glad (în Dacia Malvensis).
      Părerile ungurilor cu privire la valoare istorică a operei lui Anonymus sunt împărțite, tocmai din cauza extinderii pe care notarul anonim al regelui Béla o dă descrierii populațiilor autohtone românești găsite de unguri în Transilvania.
      Indiferent de părerea ungurilor asupra valorii operei lui Anonymus, fapt cert este că, în secolul al XII-lea un scriitor ungur afirma în mod categoric că românii erau prezenți pe teritoriul Transilvaniei în clipa în care ungurii invadau această provincie.
      Istoricii unguri trec cu vederea faptul ca „Gesta Hungarorul” ale notarului anonim nu sunt singurele cronici care relatează despre existența românilor în Transilvania în momentul invaziei ungare. Avem mărturii precise despre existența românilor în Transilvania în acele timpuri, în cronica lui Simonis de Kéza (Chronicon Hungaricum), în cronica pictată de la Viena, în cronoca germană de la Hildesheim și în toate diplomele regilor unguri în care se face mențiune despre Transilvania.

      V. Bloc maghiar pe fundament românesc
      Maghiarizarea românilor din sud-estul Transilvaniei nu este rezultatul unui proces natural, ci consecințe deznaționalizării forțate a românilor din aceste regiuni. Iată un adevăr care a fost prea puțin ținut în seamă atunci când s-a procedat la ciuntirea țării românești, împlântându-se pintenul maghiar în inima românismului, la doar câțiva kilometri de Brașov.
      După una sau două generații de la secuizare, românul secuizat își reneagă obârșia, sau dacă nu și-o reneagă, iși împoșcă cu noroi foștii conaționali de dragul situației.
      Ar fi desigur imposibil să se stabilească, pe bază de simple mărturii și de acte, genealogia românească a fiecărei familii secuizate de mai bine de două generații. Pentru a se face o discriminare între elementele de bază ale „blocului secuiesc” s-a recurs atunci la metoda științifică.
      „Într-o conștientă acțiune de deznaționalizare, spunea profesorul Iuliu Mordovan din Cluj, secuii și-au sporit forța lor numerică și cu sânge românesc.”
      S-a procedat deci, pe cale științifică, la cercetarea originii etnice pe baza compoziției serologice a sângelui. Experiența a îmbrățișat un număr fără precedent de mare în istoria medicinii. Doctorii P. Rîmneanțu și P. David, care au întreprins această vastă experiență, au efectual 10600 analize serologice asupra secuilor și 3856 asupra românilor. Rezultatul posedă deci tăria unei certitudini perfecte. Cercetătorii au ajuns la următoarele concluzii: indicele sanguin al românilor din secuime este egal cu acela al românilor de dincoace de Carpați și, ceea ce este mai concludent încă, în quasiunanimitatea cazurilor, el este egal cu cel al secuilor și diferă radical de cel al ungurilor propriuziși. Din rezultatele obținute s-a putut trage concluzia că secuizarea românilor datează din secolul al XII-lea.
      Iată un auxiliar al istoriei, pe care nu îl puteau desigur prevedea ungurii la începutul operei lor nefaste de transformare a unui pământ curat românesc, într-unul de aspect „curat maghiar”.
      O altă dovadă peremptorie a obârșiei românești a unei părți importante din masa secuiască de astăzi, o formează numele de localități, de văi, de dealuri, lunci, câmpii din această regiune. Cităm, printre altele, numele topice: Desiș, Coasta, Frumoasa, Fântâna, Zăpada, Lunca, Vadu, Murgu, Izvor, purtând pecetea indiscutabilă a românismului.
      Odată cu românii au intrat în secuime și multe cuvinte din limba românească de origine latină. Pentru multe dintre aceste cuvinte împrumutul este direct, iar pentru altele el trece prin filiera slavă.
      Dar în ce domeniu oare nu se oglindește influența veche românească? În artă avem construcții de lemn, copii fidele ale construcțiilor caracteristice românilor; avem motivele muzicale care apropie mai mult muzica secuiască de aceea a românilor decât de aceea a ungurilor din Pustă.
      Până în ultimul timp, de atfel, secuii se simțeu cu mult mai aproape de români decăt de unguri, pe care-i socoteau drept străini. Mihály Szöke cita cuvântul unei mame din secuime a c-ărei fiică pleca să se angajeza în serviciu în Moldova:„ Prefer ca ea să plece în Moldova și nu la Budapesta, căci cel puțin acolo ea nu va fi în țară străină.”.
      Este mai presus de orice îndoială că nu ne aflăm în fața unor cazuri izolate de simpatie față de poporul vecin al românilor, ci în prezența unor simțăminte (adânc înrădăcinate) de atracție față de poporul ce a servit de element component al maselor secuiești de azi.
      Dacă secuii s-ar fi simțit unguri veritabili, desigur că nu am fi asistat la atâtea manifestări net anti-ungurești, din partea lor, și desigur că nu ne-ar fi fost dat să citim într-o cronocă secuiască străveche o frază ca aceasta: „NENOROCIREA TRANSILVANIEI TOTDEAUNA DIN ȚARA UNGUREASCĂ ȘI DE LA UNGURI S-A TRAS.”.
      În diferitele armate recrutate pe teritoriul Transilvaniei în secolul al XIII-lea, trupele de secui sunt menționate în mod separat de cele ale ungurilor. În însuși actul de bază al guvernării Transilvaniei, faimoasa „Unire a celor trei națiuni” încheiată în 1437 („cea mai atroce dintre conspirațiile de care pomenește istoria”, cum o numește ardeleanul G. Moroianu) secuii apar din nou ca o națiune distinctă de cea a ungurilor, părțile contractante fiind ungurii, saxonii și secuii.
      Ar fi să enumerăm absolut toate documentele istoriei Transilvaniei, dacă am vrea să cităm toate mărturiile acestui adevăr, azi incontestabil: ungurii și secui sunt două națiuni cu totul distincte pe care le unește doar limba, dar pe care le desparte tot ce separă un neam de celălalt.
      Ne vom mărgini să cităm numai ultimul document maghiar asupra Transilvaniei și anume: memoriul prezentat de delegația ungară la Conferința de Pace de la Paris. Citim acolo că „secuii sunt de origine avară”; deci, ei nu sunt unguri propriu-ziși și mai citim că „ în Evul mediu ei au încheiat cu ungurii și cu sașii, CELELALTE două națiuni cu care conlocuiau pe pământul Transilvaniei, un fel de contract social, fiecare dintre ele fiind stăpână pe propriul ei teritoriu.”.
      Așadar, în virtutea cărui principiu pot ungurii reclama reîntoarcerea secuilor la... Patria-Mamă? A identității de limbă? Dar atunci, Belgia și Elveția romandă ar trebui încorporate Franței, Zürich-ul și Berna anexate Germaniei și vaste porțiuni din sudul Peninsulei Balcanice alipite României.
      Când o construcție politică se sprijină pe un asemenea pilon șubred, este fatal ca într-o zi sau alta, ea să se prăbușească cu zgomot. În viața popoarelor, ca și în viața indivizilor, nedreptatea și situațiile false nu pot da naștere decât la provizorate, care întotdeauna se termină cu triumful dreptății... chiar atunci când unele dintre ele durează un mileniu.
      NU TOATE PROVIZORATELE ÎNSĂ DUREAZĂ UN MILENIU!...

      „ Nu ne putem mira îndeajuns care e pricina că voi ungurii ne-ați apăsat pe noi într-atâta și ne-ați aruncat după cap și jugul iobăgiei, când noi suntem și am fost întotdeauna mai mulți decât ungurii și, ce e mai mult, suntem și mai demult decât voi în această țară, căci suntem rămășițele încă a vechilor daci.” 
    Memoriul unor țărani ardeleni, circa 1770  (după D. Prodan, Supplex..., p.220 )



