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Secuii 

Gusztciv Mihdly Hermann 

constituie o populaţie de circa 700.000 de suflete, care trăiesc în grup compact 
în sud-estul Transilvaniei (în actualele judeţe Harghita, Mureş şi Covasna) şi oarecum 
dispersaţi în judeţele Cluj şi Alba. Limba vorbită de ei este maghiara, neputându-se 
documenta nici o fază a istoriei lor în care să fi vorbit altă limbă. Nu există un dialect 
al limbii maghiare care să fie caracteristic pentru întreaga populaţie secuiască, dar pot 
fi identificate mai multe graiuri vorbite în diferitele părţi ale Ţinutului Secuiesc care 
corespund unor zone aflate în Ungaria de astăzi. Aşezarea secuilor pe teritoriul amintit 
s-a petrecut în secolul al Xii-lea, încheindu-se probabil cel mai târziu la începutul 
secolului următor (cu excepţia văii Arieşului, unde au fost dislocaţi după 1270). Odată 
cu stabilirea lor, au fost însărcinaţi cu paza hotarelor Regatului Ungariei, fiindu-le 
dăruite în schimb o serie de privilegii, bazate pe scutirea de dări şi pe autonomia ţinu
tului. Baza autonomiei secuilor era organizarea lor în şapte "scaune" (unităţi terito
rial-administrative şi judecătoreşti necuprinse în sistemul comitatelor), conduse de 
dregători aleşi de locuitorii acestora. 

lor e controversată chiar la nivelul celor mai exigente cercuri academice, 
existând trei teorii care au mai rămas astăzi în discuţie: descendenta dintr-o populaţie 
nomadă de sorginte turcică, ataşată ungurilor în timpul migraţiei; apartenenţa lor, pur 
şi simplu, la populaţia maghiară (fără a avea o origine aparte); în fine, teoria „des
călecatului dublu" (susţinută de Gyula Laszlo), potrivit căreia ar fi descins din al 
doilea val al avarilor stabiliţi în Bazinul Carpatic în jurul anului 670. Această ultimă 
opinie este cea mai controversată, fiind contestată de majoritatea specialiştilor în mate
rie. Dar la nivelul imaginarului istoric, care se manifestă pregnant şi în zilele noastre, 
mitul etnogenetic al secuilor vorbeşte despre descendenţa lor din hunii lui Attila, precum 
şi despre continuitatea locuirii în spaţiul în care trăiesc, de la invazia hunilor şi până 
astăzi. 

Mituri ale originilor în Europa medievală 

Un adevăr indiscutabil şi arhicunoscut este că toate popoarele, seminţiile, grupurile 
umane conturabile din punct de vedere istorico-etnografic îşi au miturile proprii referi
toare la geneza şi evoluţia lor în timp, mituri care, de obicei, contrazic trecutul lor 
reflectat în izvoare autentice. Oamenii Europei Centrale şi de Est - cu oarecare cunoştinţe 
în materie de trecut - sunt conştienţi şi ei de această stare de fapt, doar că majoritatea 
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au în vedere în acest context miturile şi exagerările fanteziste ale vecinilor, considerând 
propriul mit naţional o realitate istorică. În această dispută care se desfăşoară atât la 
nivelul academiilor, cât şi al cârciumilor sau al cercurilor de prieteni, puţini se gândesc 
la împrejurarea că şi popoarele Apusului au creat propriile mituri ale originilor, cel puţin 
la fel de fanteziste cum sunt cele care aţâţă uneori spiritele în spaţiul nostru istorico-geo
grafic. Diferenţa ţine, eventual, de măsura şi de epoca în care aceste mituri au avut 
impact asupra identităţii de grup a amintitelor popoare. 

Mai multe mituri originare ale popoarelor apusene par simple născociri cronicăreşti. 
Un fenomen interesant ţine de ardoarea cu care au trudit cărturarii medievali pentru a-şi 
localiza locul de baştină în străvechea cetate Troia. Net avantajaţi în această „competi
ţie" au fost italienii, care au moştenit de-a gata epopeea dedicată de Virgiliu peripeţiilor 
lui Enea, conţinând formula continuităţii troiano-romano-italiene. Francezii, în schimb, 
au fost nevoiţi să-l inventeze pe Francus (,,Francion"), scăpat şi el din măcelul din Troia, 
potrivit cronicii lui Fredegar ( ), datată 
în 660. Urmează un lung şir de cronici, începând cu Liber historiae Francorum, datată 
în 727, continuând cu din secolul al XIII-lea şi mergând până la auto
rii renascentişti. Chiar şi unii romantici francezi din secolul al XIX-lea vor fi tentaţi să 
se inspire din această tradiţie a descendenţei francilor din fugarii troieni (Alamichel, 
2006, p. 77; Lemaire de Belges, 2001, p. 726). Demersul autorilor franci sau francezi 
este susţinut şi de cronicarul maghiar care a finalizat în 1358 Cronica pictată de la Viena 
(probabil clericul Mark Kâlti, format el însuşi în spiritul culturii franceze de la curtea 
regilor angevini). Cronica pictată îl prezintă pe „Francio" ca nepot al regelui Priam şi 
fiu al lui Paris din Iliada lui Homer, de la care ar proveni, astfel, şi numele capitalei 
franceze. 

Britanicii nu s-au lăsat nici ei mai prejos. , din 828, urmată de o 
serie de alte cronici care merg până în secolul al XVI-lea, susţine că strămoşul eponim 
al locuitorilor insulelor britanice ar fi un anume Brutus, fiu al lui Enea. La fel procedează 
şi popoarele nordice. Cronica lui Snorri Sturluson (1178-1241) povesteşte că însuşi Odin 
ar fi fost fiul regelui Priam, stabilit pe plaiurile scandinave şi instituind acolo legile 
cetăţii Troia. Potrivit cronicii , scrisă de Saxo Grammaticus tot la turnura 
secolelor XII-XIII, normanzii s-ar trage din Danaidele elene (Alamichel, 2006). 

În Europa Centrală, cercurile cronicăreşti par să fi preferat originile biblice. Cehii 
se considerau urmaşii lui Boemus, despre care se spunea că ar fi participat la construc
ţia turnului Babel (Sziics, 1984, pp. 176-177). Notarul anonim al regelui Bela al Iii-lea, 
la rândul său, reconstituie arborele genealogic al regilor dinastiei arpadiene începând 
cu !afet, unul dintre cei trei fii ai lui Noe din Vechiul Testament, considerat primul rege 
al Sciţiei (Anonymus, 2004, pp. 10-11). 

Izvoarele „istoriei virtuale" a secuilor 

Tradiţia secuilor privind descendenţa din neamul viteaz al hunilor pare a fi ceva firesc, 
încadrându-se perfect în tradiţia cronicărească medievală. Dar, în timp ce majoritatea 
popoarelor continentului - cu excepţiile de rigoare - au reuşit să facă distincţia dintre 
mit şi adevăr istoric, cercetări bazate pe chestionare cu respondenţi din întreaga Secuime 
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ne arată că peste 50 % dintre ei sunt ferm convinşi de veridicitatea istorică a mitului 
descendenţei hunice, sfidând enunţurile specialiştilor care contravin acestui scenariu 
(Hermann şi Orban, 2018, pp. 455-478). Fenomenul ne duce cu gândul la excelentul 
roman al scriitorului polonez Stanislaw Lem scris în 1961 şi ecranizat apoi în trei vari
ante, dintre care se distinge cea a lui Andrei Tarkovski, din 1972. În roman, câţiva 
savanţi pământeni aflaţi în misiune pe planeta Solaris se confruntă cu o problemă gravă : 
în condiţiile astrale şi biologice specifice ale planetei, personaje prezente doar în mintea 
(mai precis, conştiinţa) lor prind viată, devenind fiinţe reale, în carne şi oase. Încăpăţânarea 
cu care secuii se cramponează de mitul originii hunice ca de un fapt real ne îndeamnă 
aşadar să privim această reflectare persistentă a trecutului într-un mod diferit din punct 
de vedere metodologic, în raport cu imaginarul care se poate documenta doar istoric 
sau cu cel asumat în prezent numai ca legendă ori doar de o minoritate neglijabilă a 
grupului vizat. Prin urmare, întrebarea la care vom încerca să răspundem este : cum a 
ajuns această idee apărută la cronicarii maghiari să prolifereze în cercuri atât de largi 
şi să reziste atât de statornic în timp ? 

Primul care face aluzie la originea hunică a secuilor este notarul anonim al regelui 
Bela al Iii-lea, într-o frântură de frază: "secuii, care la început au fost poporul regelui 
Attila". Deşi Attila a avut în subordinea sa multe seminţii în afara poporului său, putem 
considera acest fragment drept primul enunţ al teoriei descendenţei scito-hunice a secu
ilor. Fraza din care provine fragmentul citat mai afirmă şi că secuii „au ieşit în întâm
pinarea" căpeteniei maghiare U subuu, ataşându-se oştirii acestuia în campania împotriva 
lui Menumorut (Anonymus, 2004, p. 43). Acest fragment ar susţine părerea celor care 
cred că, la venirea triburilor maghiare, secuii se aflau deja în Bazinul Carpatic, dacă nu 
chiar pe actualul lor loc de aşezare. Trebuie remarcat şi faptul că Anonymus - ca de 
altfel şi ceilalţi cronicari medievali - îi consideră urmaşi ai sciţilor, respectiv ai hunilor 
descinşi din aceştia, pe toţi ungurii, nu numai pe secui, pe aceştia din urmă remarcându-i 
totuşi ca un grup ataşat mai strâns de regele Attila. 
anonim a fost scrisă pe la 1210 (aşadar, după moartea lui Bela al Iii-lea). 

Pentm vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul m. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https ://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7 315. 
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Urmează în timp "preotul credincios" al regelui Ladislau al IV-lea Cumanul, croni

carul Simon de Keza, care şi-a scris între 1282 şi 1285. El ne prezintă deja o 
poveste detaliată a descendenţei secuilor, proveniţi din acei 3.000 de oşteni care, după 
războiul Krimhildei, s-au retras pe câmpul numit Csigle şi, pentru a se feri de răzbu
narea popoarelor apusene, nu s-au mai numit huni, ci secui. Ei i-au întâmpinat pe 
ungurii descălecători înainte ca aceştia să pătrundă în Pannonia şi li s-au alăturat. După 
cucerirea Pannoniei nu s-au stabilit în zona de câmpie, precum masa cuceritorilor, ci în 
părţile muntoase de la hotarele estice, în vecinătatea valahilor. Simon de Keza ne rela
tează pentru prima oară şi istoria prinţului Csaba (Chaba), care, potrivit cronicii, ar fi 
fost fiul legitim al regelui Attila cu fiica împăratului roman Honorius. Povestea acestuia 
nu rezistă nici celei mai simple probe cronologice, deoarece Honorius, care a trăit între 
384 şi 423, nu putea fi socrul lui Csaba. Cronicarul relatează cum acest prinţ s-ar fi 
refugiat după prăbuşirea imperiului, împreună cu 15.000 de oşteni, prima dată la buni
cul său, împăratul roman, iar apoi în Sciţia, unde şi-a trăit restul vieţii (Korde, 2001, 
pp. 18-23). Csaba va deveni mai târziu un personaj îndrăgit al mitologiei secuieşti, care, 
potrivit tradiţiei, vine cu oştenii săi în ajutorul secuilor ori de câte ori aceştia sunt în 
primejdie. Mai mulţi istorici îl consideră pe Csaba un personaj oarecum real, care ar fi 
jucat un rol important în istoria secuilor, dar într-o epocă mult mai târzie : poate fi 
vorba, eventual, de un membru al clanului Aba, din secolul al X-lea, ori şi mai târziu, 
de prin secolele XI-XII. 

Această parte a cronicii lui Simon de Keza ridică multe semne de întrebare. Precum 
remarca Gyorgy Gyorffy încă în 1941, cunoaştem în amănunt izvoarele cronicii legate 
de celelalte părţi referitoare la imperiul hunilor, nu ştim însă de unde s-a putut inspira 
în istoria genezei seminţiei secuilor: ,,Nu avem cum să decidem cât din această relatare 
poate fi invenţia autorului şi cât să fie tradiţie istorică. Dar chiar legat de ceea ce pare 
să fie tradiţie, ne este imposibil să stabilim dacă e de factură mai recentă sau dacă poate 
avea un sâmbure de adevăr istoric" (Gyorffy, 1990). Jeno Sziics presupune că aluziile 
la secui ale cronicii lui Simon de Keza sunt de fapt încercări ale autorului de a demon
stra caracterul arhaic al surselor sale, societatea secuiască fiind percepută ca una arha
ică încă din epoca în care s-a înfiripat cronica, în comparaţie cu relaţiile feudale care 
se extindeau în Ungaria vremii (Sziics, 1984, pp. 436-437). Ne putem întreba, la rândul 
nostru, dacă acest arhaism incontestabil şi durabil al societăţii secuieşti, menit să dăi
nuiască datorită privilegiilor care îl susţineau, nu ne oferă şi explicaţia rezistenţei în 
timp a mitului descendenţei hunice. 

Călugărul minorit veneţian Paulus Venetus (Paulino Veneziano, 1275/1278-1344) ne 
oferă în cronica sa un rezumat succint al celor povestite de Simon de Keza. În schimb, 
canonicul Mark Kâlti, în compilaţia sa ilustrată cunoscută sub numele de Cronica pictată 
de la Viena, scrisă la mijlocul secolului al XIV-lea, va relua aproape cuvânt cu cuvânt 
cele relatate de Simon de Keza în legătură cu originea secuilor. 

Cronicile medievale maghiare, dar şi cele străine inspirate de ele şi care fac referire 
la originea hunică a secuilor au un rol important în modelarea identităţii istorice a 
acestora. Bineînţeles, în epoca respectivă nu se poate vorbi despre un impact direct. Dar 
cu timpul - în secolul al XVIII-lea - aceste cronici ajung să fie publicate. Odată cu 
răspândirea mai largă a alfabetizării, cu plecarea tinerilor secui la studii şi cu apariţia 
şcolilor medii în Secuime şi formarea bibliotecilor acestora, argumentul „adevărurilor" 
textelor vechi va avea o influenţă asupra preoţilor şi a dascălilor din Secuime şi, impli
cit, asupra enoriaşilor şi discipolilor lor. 
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Athila, 

Lista autorilor care scriu despre originea hunică a secuilor continuă cu o serie de 
personaje ale culturii Renaşterii timpurii din Ungaria, câteva dintre ele implicate în viaţa 
de curte din preajma regelui Matia Corvinul, altele trăgându-şi seva spirituală din influ
enţa postumă a acestui anturaj. Urmează aşadar, în timp, scnsa 
de Janos Thur6czy şi apărută în două ediţii tipărite în 1488. În ceea ce priveşte istoria 
timpurie a secuilor, autorul urmează firul povestirii lui Simon de Keza şi al 

, conchizând ferm : Jn vremurile noastre nimeni nu s-ar îndoi de faptul că secuii 
sunt urmaşii acelor huni care au venit pentru prima dată în Pannonia şi pentru că popo
rul lor nu s-a amestecat cu sânge străin, moravurile lor sunt mai severe, diferenţiindu-se 
de ceilalţi unguri şi în privinţa modului de distribuire a pământului" (Thur6czy, 1980, 
pp. 66-69). lată apărând aici încă două elemente ale imaginii mitizate a secuilor - mora
litatea lor rigidă şi neamestecul cu alte seminţii -, la care ne vom referi mai târziu. 

Antonio Bonfini, originar din regiunea Piceno a Italiei, a venit prima dată în Ungaria 
în 1486, la chemarea reginei Beatrix. La comanda regelui Matia Corvinul, începe să 
lucreze la opera sa privind istoria Ungariei, inspirându-se din cartea lui Thur6czy, dar 
şi din lucrări de istorie generală precum cea a lui Flavio Biondo, opera despre istoria 
goţilor a lui Enea Silvio Piccolomini şi cea a scriitorului lombard Paulus Diaconus. 
Regele Vladislav al Ii-lea îi reînnoieşte contractul după moartea lui Matia, astfel că 
prima variantă a lucrării sale va fi gata în 1492, variantă pe care o va dezvolta până în 
1496. În ceea ce priveşte geneza seminţiei secuilor, nu găsim noutăţi faţă de autorii 
maghiari citaţi mai sus, Bonfini repetând fidel datele pe care le găsim la aceştia. Insistă 
în schimb asupra aspectului sălbatic al secuilor "bărboşi şi dârji", făcând aluzie şi la 
"cutumele lor severe" remarcate şi de Thur6czy, dar şi la setea lor de libertate: ,,Nu 
suportă deloc slugărnicia, drept care trăiesc în libertate până astăzi şi mai degrabă ar 
muri decât să plătească dări" (Korde, 2001, pp. 28-31). Primele trei "decade" ale lui 
Antonio Bonfini din Rerum Ungaricum decades au apărut prima dată la Basel, în 1543, 
apoi tot acolo după doar doi ani, în 1572 apărând şi o traducere în limba franceză. Opera 
completă a fost editată în 1568 de Janos Zsâmboki, apoi în variantă maghiară prescur
tată de văduva lui Gâspâr Heltai, având la bază textul tradus de Heltai. Următoarele 
ediţii au apărut în 1581 (tipărită tot de Zsâmboki), în 1606, 1744 şi 1771. A fost deci 
o carte de mare succes la vremea sa şi în deceniile următoare, ajungând în toate bibli
otecile importante din Transilvania, inclusiv în cele ale gimnaziilor şi colegiilor din 
Secuime. Din acest motiv, trebuie să ţinem seama de impactul pe care 1-a avut foarte 
probabil atât asupra evoluţiei identităţii secuieşti, cât şi asupra imaginii secuilor în 
Ungaria sau chiar în afara acesteia. 

Nicolaus Olahus este primul autor transilvănean care se ocupă mai în amănunt de 
istoria secuilor. El rezumă cele relatate de autorii maghiari şi străini de mai sus, con
chizând: ,,Ai noştri cred şi acum că ei sunt cei mai vechi huni care au rămas în Ungaria". 
Se referă şi el la cutumele lor severe, care îi fac să fie necruţători mai ales cu cei care 
le ameninţă libertăţile şi privilegiile : "Nu se supun nimănui, cu excepţia regelui şi a 
voievodului Transilvaniei, pe care regele îl desemnează şi comite al lor ori de câte ori 
numeşte un nou voievod" (Olâh, 2000, pp. 98-99). Opera lui Olahus intitulată 
care conţine şi fragmentele la care ne-am referit, a fost tipărită prima dată de Janos 
Zsâmboki la Basel în 1568 (împreună cu opera lui Bonfini), apoi între 1581 şi 1774 vor 
apărea alte şase ediţii. Secuii deprinşi cu cititul în limba latină au avut deci de timpuriu 
toate şansele să facă cunoştinţă cu ea. 
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Chronica ez vilagnac dolgairol ( ) 

Pentm vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul m. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Ne întoarcem puţin în timp pentru a face o paranteză nu lipsită de interes, anume 
pentru a prezenta o personalitate care, în privinţa opiniei sale cu privire la originea 
secuilor, diferă de confraţii săi din pleiada renascentistă corviniană şi postcorviniană de 
la turnura secolelor XV-XVI. Este vorba de Petrus Ransanus (Pietro Ransano), născut 
la Palermo şi venit în Ungaria în 1488. Opera sa a fost 
scrisă în 1489-1490. Aici, el prezintă luptele fratricide ale hunilor de după moartea lui 
Attila, dar nu crede că acestea ar fi avut impact asupra istoriei secuilor, pentru că îi 
consideră pe secui descendenţi ai unor legionari sicilieni din armata romană, care au 
trecut de partea şi în armata lui Attila. Ideea i-a venit cu siguranţă de la cuvântul lati
nizat „ siculus", care îi desemna în textele latine deopotrivă pe sicilieni şi pe secui. Deşi 

a fost tipărită încă în 1558 (de acelaşi Janos Zsâmboki) -
aşadar multe generaţii de secui şcoliţi în limba latină au putut să o cunoască -, ea nu 
pare să fi avut nici un impact asupra identităţii istorice secuieşti. Cu siguranţă, secuii 
considerau mai convenabile firii lor războinice rădăcinile scita-hunice decât tempera
mentul mediteraneean şi cultura sicilienilor, pe care dorea să li le atribuie Ransanus. 

Continuând şirul cronicarilor, ajungem la primul secui care a încercat să arunce o 
privire sumară asupra istoriei grupului din care se trăgea. Este vorba de Istvan Szekely 
din Benţid, născut într-un mic sat izolat, dintr-o vale care dă în pârâul Nicoul Alb din 
scaunul Odorhei. Născut după 1500, el se înscrie la Universitatea din Cracovia ca 
membru al ordinului franciscan, dar ajunge mai târziu sub influenţa reformei calvine, 
devenind unul dintre primii predicatori ai acestui curent religios în Ungaria de nord. 
Opera sa intitulată Cronică despre treburile acestei lumi 
este considerată prima încercare de sinteză a istoriei universale în limba maghiară, fiind 
publicată la Cracovia în 1559. În fragmentele referitoare la secui el relatează, bazându-se 
pe informaţiile cronicarilor mai sus citaţi, despre prăbuşirea imperiului lui Attila, despre 
luptele dintre fiii acestuia şi despre plecarea lui Csaba în „Grecia", iar apoi la strămoşii 
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săi rămaşi în Sciţia, pentru ca apoi, tot restul vieţii sale, eroul secui să dorească să se 
întoarcă pe pământul natal: ,,Ceilalţi unguri scăpaţi din luptă s-au stabilit în 
Transilvania, în partea dinspre Moldova, aceia locuiesc tot acolo până astăzi şi lor le 
zicem astăzi secui" (Szekely, 1559, pp. 235-236). 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul m. 

3 al Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost 

publicat la Edihua Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici : htţps://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315 . 

Gâspâr Heltai a fost un sas transilvănean, născut probabil la Sibiu, şcolit la Wittenberg 
şi ajuns la mijlocul secolului al XVI-lea proprietar de tipografie la Cluj. Deşi a învăţat 
ungureşte abia la vârsta maturităţii, este considerat unul dintre artizanii limbii maghiare 
modeme. Compilaţia sa Kr6nika az magyaroknak dolgair6l... Cronică despre faptele 
maghiarilor ... ) urmează fidel firul povestirii lui Bonfini, relatând luptele dintre fiii lui 
Attila, fuga lui Csaba şi retragerea secuilor în Transilvania. Tipărită în 1575 de văduva 
lui Heltai, cronica acestuia - o lectură uşoară, scrisă în limba vorbită de popor - trebuie 
să fi avut un rol important în sedimentarea conştiinţei originii hunice la secui. 

Cel mai important rol în difuzarea ideii descendenţei scita-hunice a maghiarilor, cu 
accent asupra originii secuilor, îl va avea o operă cu caracter juridic, larg răspândită în 
Ungaria şi Transilvania, care până în 1848 a fost considerată aproape literă de lege. Este 
vorba de Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae 
Istvan Werboczy (1458-1541), apărut în 1517, reeditat apoi de trei ori doar între 1517 
şi 1571. În limba maghiară a apărut pentru prima oară în 1571, apoi în 1642, în 1699 
fiind publicată şi o variantă maghiară versificată. Începând din secolul al XVIII-lea, este 
greu să ţinem simpla evidenţă a ediţiilor latine, maghiare ori bilingve ale acestei cărţi. 

era indispensabil oricărui angajat în treburi administrative şi judecătoreşti, 
chiar la nivelul unui sat. 
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În legătură cu secuii, Werbâczy afirmă : 

Există în părţile Transilvaniei sciţi, nobili privilegiaţi care au descins din poporul sciţilor 
cu ocazia venirii acestora pentru prima dată în Pannonia, pe care cu o expresie stricată îi 
numim „siculus"; care au legi şi obiceiuri cu totul deosebite; în treburile războiului sunt 
cei mai pricepuţi; în privinţa liniei moştenirii şi a desemnării dregătoriilor (după obicei 
străvechi) sunt împărţiţi în triburi, seminţii şi ramuri ale acestora (Werboczy, 1894, 
pp. 285-286). 

Această scurtă referire devine inteligibilă dacă o confruntăm cu un alt pasaj din 
Werbâczy, în care acesta încearcă să explice originile nobilimii şi ale clasei aservite din 
societatea maghiară medievală : 

1. Este de ştiut că, potrivit părerii generale a cărturarilor, nobil este cel care se înnobilează 
prin meritele sale ; totuşi, din prisma noastră, nobilimea, cum mai sunt numiţi înde
obşte cei liberi, precum se spune, s-a format iniţial printre huni şi unguri, după ce 
aceştia au venit din Sciţia în Pannonia, care de-acum, printr-o denumire schimbată între 
timp, este numită Ungaria, şi anume astfel: 

2. Pentru că, după ce au ieşit hunii din Sciţia, cu fii şi neveste şi toţi cei din casele lor, 
trecând şi perindându-se prin mai multe regiuni, au desemnat din rândurile lor căpete
nii, iar pentru judecarea proceselor dintre ei, precum şi pentru pedepsirea hoţilor, 
bandiţilor şi răufăcătorilor, au ales şi au instalat prin voinţa lor comună un dregător, 
hotărând totodată univoc ca, atunci când se ivesc probleme ce interesează toată comu
nitatea ori devine necesară chemarea la arme a tuturora, atunci prin locurile de sălaş 
şi în taberele hunilor să fie purtată sabia însângerată şi să se anunţe şi prin vorbe : 
„Cuvântul Domnului şi porunca întregii comunităţi este ca toată suflarea să se prezinte 
în locul cutare (fiind numit locul respectiv), cu arme sau cum poate, pentru a asculta 
sfatul şi totodată ordinul comunităţii". 

3. Această tradiţie a fost păstrată până în vremea căpeteniei Geza, tatăl primului nostru 
rege ungar, al domnitorului şi Apostolului nostru glorios Ştefan cel Sfânt, obicei care 
pe mulţi i-a dus la servitute veşnică. 

4. Căci au hotărât şi au decis ca aceia ce nesocotesc această poruncă, dacă nu s-ar justi
fica în mod întemeiat, să fie despicaţi cu paloşul ori condamnaţi la umilă şi veşnică 
servitute (Werboczy, 1894, pp. 39-40). 

În consecinţă, Werbâczy îi consideră pe secui urmaşii acelor huni care au respectat 
laolaltă, în grup compact, tradiţia privind răspunsul obligatoriu la apelul de convocare, 
evitând astfel pierderea statutului de om liber. 

Răspândirea foarte largă a este dovedită de cataloagele bibliotecilor 
vechi din Transilvania, inclusiv ale celor din Secuime. Avem însă indicii potrivit cărora 
acesta a ajuns mai târziu şi în comunităţile rurale (la juzi săteşti, la dascăli), uneori 
chiar la simplii plugari cu oarecare ştiinţă de carte. În această direcţie ne îndrumă 
lui Mârton lânos din Medişor ), ajunsă în împrejurări 
necunoscute în colecţia de manuscrise a Colegiului Reformat din Debreţin. 
trecut prin mâna mai multor generaţii de la turnura veacurilor XVIII-XIX. La sfârşitul 
acestei perioade, ştim că au apărut în satele din valea Nicoului Alb - unde se află 
Medişorul Mare - mai multe asociaţii culturale. Scrisul relativ închegat şi lizibil al unor 
autori ai însemnărilor de pe paginile Cărţii ar putea fi o dovadă a acestei activităţi culturale, 
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în cadrul căreia se punea accent şi pe exersarea scrisului şi cititului. Poate ca un exer
ciţiu de scris, poate pentru informaţiile sale considerate utile, (de fapt, un caiet 
manuscris) conţine (pe lângă însemnări privind fenomene meteorologice din zonă, 
întâmplări cu impact local, scurte informaţii utile pentru oamenii ogorului etc.) şi pasa
jul din Werboczy (în limba maghiară, conspectat, nu copiat ! ) care se referă la nobili
tatea colectivă a secuilor, motivată prin originea lor. 

Pârghiile difuzării mitului originii hunice 

Considerăm că operele trecute în revistă mai sus : cronicile medievale, istoriile renas
centiste inspirate de ele, dar în special lui Werboczy (având la bază tot 
informaţiile cronicarilor) pot fi considerate principalele izvoare ale mitului descendentei 
scita-hunice, asumat şi astăzi ca un adevăr istoric de majoritatea secuilor. Dar când şi 
cum a ajuns acest mit să se răspândească într-un cerc atât de larg ? 

Un mijloc eficient de influenţare a identităţii poate fi considerată şcoala 
însă întrebarea: când a ajuns învăţământul din Ţinutul Secuiesc la un nivel care să-i 
permită să contribuie masiv la transformarea unei teorii istorice - probabil de sorginte 
cronicărească - într-o veritabilă „tradiţie populară"? 

Relaţiile sociale specifice au înlesnit formarea timpurie a unei reţele de şcoli ele
mentare în Secuime, fenomen aflat în strânsă interdependenţă cu răspândirea în această 
regiune a scrisului în limba maghiară, devenită aici încă din secolul al XVI-lea limba 
oficială a actelor publice. În 1443 apare menţionat „rectorul" şcolii de la Ilieni (Trei 
Scaune). În 1503, episcopul Nicolae al Transilvaniei îi însărcina pe vicari să fie cu 
băgare de seamă în privinţa remuneraţiei parohilor şi „scholasticilor" din Secuime. Pe 
baza cerinţei imperative a documentului, se poate presupune existenta în mai multe 
localităţi a unor slujitori modeşti ai Bisericii care, măcar ocazional, asigurau instruirea 
elementară a copiilor secui. Acest lucru pare verosimil cel puţin în scaunul Mureş, 
deoarece la Târgu Mureş în 1495 copiii erau deja instruiţi de o persoană cu studii supe
rioare. Un rol de seamă trebuie să fi jucat la începuturile istoriei învăţământului din 
această zonă şi mănăstirile, cea a franciscanilor din Şumuleu Ciuc (fondată în 1448) sau 
cea de la Sâncraiu de Mureş. În Trei Scaune este atestată la 1500 şcoala de la Catalina, 
în 1536 cea de la Turia de Jos, în 1540 cele de la Bodoc şi Sânzieni. În scaunul Odorhei, 
deşi date privind dascălii din mediul rural încep să ne parvină din a doua parte a seco
lului al XVI-lea, protocoalele de judecată ale scaunului pomenesc între 1587 şi 1595 nu 
mai puţin de 16 „dieci", a căror cultură scrisă matură se poate explica numai prin 
existenta unor şcoli elementare cu oarecare antecedente. Până la sfârşitul secolului 
al XVII-lea, această reţea s-a extins în asemenea măsură, încât exista cel puţin o şcoală 
elementară în aproape fiecare localitate a regiunii. 

Nu este deci de mirare că încă în secolul al XVI-lea vor apărea şi şcolile de nivel 
mediu, care în veacul următor vor împânzi spaţiul din interiorul curburii Carpaţilor. 
Necesitatea acestora era motivată şi de nevoia de dascăli care să slujească la şcolile 
elementare săteşti în continuă extindere. Pe de altă parte, dacă din punct de vedere etnic 
Secuimea se găseşte într-un ţinut relativ omogen, harta ei confesională este mult mai 
variată. Microregiuni preponderent catolice, reformate, unitariene, în sânul cărora apar 
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şi mici grupuri diasporale ortodoxe, apoi greco-catolice ; alteori, aceste confesiuni 
coexistă chiar şi în interiorul unor localităţi mici. Şcolile medii vor fi deci şi ele catolice, 
reformate, unitariene, ceea ce explică şi numărul lor relativ mare, ambianta confesională 
multicoloră fiind - contrar unor păreri care pe alocuri mai persistă - un câştig isto
rico-cultural al zonei. 

În ordine cronologică, dar şi în ceea ce priveşte prestigiul, prima instituţie de învă
ţământ mediu din Ţinutul Secuilor istoric este Colegiul Reformat din Târgu Mureş 
fondat în 1557. Acesta a avansat în rang după 1718, transformându-se din "particulă" 
în colegiu în toată regula, în 1749 inaugurându-se şi catedra de drept. Urmează în timp, 
în 1593, Gimnaziul Romano-Catolic (al iezuiţilor) din Odorhei (practic, o şcoală de nivel 
mediu), frecventat încă din primul an al activităţii sale de circa 100 de elevi. Programa 
unică a şcolilor iezuite era , definitivată în 1599. La începutul veacului 
al XVII-lea gimnaziul iezuiţilor din Odorhei îşi va suspenda activitatea, care se va relua 

Gimnaziul franciscanilor din Şumuleu Ciuc 
fiinţă între 1667 şi 1669. Numărul elevilor era în 1690 de 171, în 1694 de 200, în 1698 

Colegiul Reformat din Odorheiu Secuiesc a fost înfiinţat de cancelarul Janos 
Bethlen, în actul întemeierii precizându-se: "Pentru a nu fi întrecuţi de iezuiţi, care 
instruiesc şi dăunează pe gratis, se interzice ca rectorul ori institutorii să primească plată 
pentru munca lor, de la oricine, de orişice religie ar fi". Cele două colegii reformate, 
în primul rând cel din Târgu Mureş, vor deveni în secolul al XVIII-lea şi la începutul 
celui următor principalii mesageri ai culturii Iluminismului în Secuime (Hermann, 2009, 
pp. 252-272). 

În 1708 iezuiţii vor mai întemeia o şcoală medie la Târgu Mureş. Mai sunt câteva 
amănunte de precizat cu referire la activitatea iezuiţilor şi la rolul jucat de cele două 
şcoli întreţinute de ei în Secuime în răspândirea mitului descendentei scita-hunice a 
secuilor. După cum se ştie, iezuiţii erau un ordin călugăresc catolic cu caracter univer
sal, întemeiat de Ignaţiu de Loyala şi de alţi şase studenţi de la Sorbona, iar concepţia 
şi strategia didactică ale iezuiţilor erau unitare, fiind reglementate prin actul 

. Teoria descendentei scita-hunice a ungurilor (implicit, a secuilor), promovată 
de ei prin lucrări istorice, manuale şi munca de la catedră, era deci asumată în general 
de toţi iezuiţii, nu numai de cei din Ungaria şi Transilvania. Drept dovadă stau şi 

lucrările cronicarilor moldoveni şcoliţi la iezuiţii polonezi, în special cele ale lui Miron 
Costin, care susţine în mod repetat în că ungurii sunt urma
şii hunilor lui Attila, iar imperiul central-european al acestuia este primul lor descă
lecat (Costin, 1984, pp. 255-256, 273, 280). Doar că la iezuiţii maghiari, cu studiile 
efectuate la universitatea lor din Trnava, se poate observa un veritabil 
dentei hunice, oglindit într-o serie de epopei care preaslăvesc faptele de arme ale lui 
Attila şi ale oştenilor săi, idealizează relaţiile sociale şi moravurile hunilor nomazi. 
Iezuiţii erau mutaţi frecvent dintr-o mănăstire în alta, de la o catedră la alta, consi
derându-se că acest lucru conferă calitate muncii lor. La cei care au slujit mai multă 
vreme în Ţinutul Secuilor, acest cult al descendentei hunice pare mai accentuat. J ânos 
Gyalogi (1686-1760) a slujit de mai multe ori, respectiv a predat în mai multe rânduri 
la mănăstirea şi la şcoala din Odorheiu Secuiesc (1724-1725, 1738-1740, 1742, 1751-1755), 
dar şi la Târgu Mureş (1716-1724). În epopeea sa Inclytae et antiquissimae Siculorum 

pledează pentru descendenta secuilor direct 
din hunii lui Attila. Semnificativ este şi faptul că epopeea scrisă şi publicată în timpul 
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şederii sale la Odorhei (1738) este dedicată contelui Laszlo Gyulaffy, pe atunci jude 
regal suprem al scaunului Odorhei. Să mai remarcăm şi că printre cele peste 55 de 
istorii dramatizate, puse în scenă de elevii iezuiţilor din Odorhei, se găseşte şi piesa 
care se inspiră din istoria imperiului hunilor, intitulată 

În pragul secolului al XVIII-lea, doar teritoriul celor Trei Scaune a rămas fără nici 
o instituţie de învăţământ mediu. Această lipsă era suplinită parţial de şcoala francisca
nilor, care şi-a început activitatea la Estelnic în 1682, fiind mutată apoi la Canta (actu
almente cartier al oraşului Târgu Secuiesc) în 1696. Canta nu tăcea parte din Ţinutul 
Secuiesc istoric, ea fiind una dintre enclavele comitatului Alba de pe teritoriul celor Trei 
Scaune. Şcoala de nivel gimnazial de la Canta se va dezvolta în primul rând datorită 
donaţiilor latifundiarilor catolici din împrejurimi (în special ale familiei Apar), dar nu 
va reuşi niciodată să acopere necesităţile culturale ale zonei, a cărei populaţie prepon
derent protestantă va continua să frecventeze colegiile reformate ale Transilvaniei. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, configuraţia devenită tradiţională a reţelei de şcoli 
medii catolice şi reformate se modifica prin apariţia pe harta culturală a Secuimii a 
Gimnaziului Unitarian din Cristuru Secuiesc, în 1794 (Hermann, 2009, pp. 252-272). 

Trebuie să mai remarcăm că toate manualele folosite în aceste şcoli - fie ele catolice 
ori protestante -, anume Rudimenta historica ... (1735) şi Vilagnak ket rendbeli rovid 

Scurtă cunoaştere a lumii în două părţi de Pal Bertalanffi, 1757) la iezuiţi, 
Harmas kis tilkor... Mică oglindă triplă ... de Istvan Losontzi, 1773) la reformaţi, sus
ţineau originea hunică a maghiarilor (ultimele două cu menţiune specială privind des
cendenţa secuilor din hunii rămaşi în Bazinul Carpatic după prăbuşirea imperiului lor). 
Aceasta va fi aşadar şi concepţia istorică pe care o vor promova dascălii şi preoţii ieşiţi 
de pe băncile acestor gimnazii şi colegii (cei din urmă, bineînţeles, după continuarea 
studiilor teologice) şi care vor sluji în şcolile şi în bisericile satelor şi târgurilor din 

Un rol cu totul special în conturarea imaginii istorice virtuale a secuilor, cu accent 
aparte pe descendenţa lor hunică, va reveni unei cronici false care îşi va face intrarea 
triumfală în cercurile culte din Ţinutul Secuiesc în 1796. Este vorba de celebra Cronică 
secuiască din Ciuc. Primul exemplar cunoscut al cronicii, scris în limba latină, este 
datat la Şumuleu Ciuc în 1796. El a fost scos la iveală de Nepomuk Janos Farkas, 
parohul pe atunci deja pensionar al localităţii, cu menţiunea că l-a copiat după un 
manuscris din 1695, acesta fiind la rândul său o copie fidelă a originalului din 1533. 
Cronica îi prezintă pe secui - aidoma ungurilor - ca descendenţi ai hunilor, se face 
aluzie la străvechea lor organizare gentilică, a cărei structură mai era funcţională şi în 
Evul Mediu prin tehnica desemnării unor dregători. Se mai spune că, până în secolul 
al Xi-lea, secuii erau conduşi de „rabonbanul suprem" (forabonban 
liberă alegere, care îşi ţinea curtea în cetatea de pe dealul Budvar de lângă Odorheiu 
Secuiesc, cetate construită de Buda, fratele regelui Attila. Aici se întrunea sfatul răz
boinicilor secui, adunare populară cu ocazia căreia rabonbanul suprem judeca pricinile 
în care erau implicaţi supuşii săi şi tăcea publice noile legi. Tot aici erau păstrate însem
nele puterii sale, printre care un potir sacral din coajă de cocos ( ! ), cu învelitură de 
argint, pe care suveranul ales îl folosea la prezentarea jertfelor. La venirea ( ! ) 
conduşi de Ărpad, aceştia vor fi întâmpinaţi de rabonbanul Zandirham, care va înmâna 
căpeteniei noilor veniţi cele şase legi fundamentale ale secuilor, legi însemnate pe piatră, 
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ce vor fi însuşite prin jurământ de oştenii unguri. Începând din acest moment şi până 
prin secolul al XV-iea, cronica trece în revistă istoria descendenţilor familiei lui Zandirham, 
identificată cu familia Sândor din părţile Ciucului. 

Cronica s-a răspândit în primă fază sub formă de manuscris (Lajos Szâdeczky avea 
cunoştinţă în 1905 de opt exemplare, Mik16s Endes, într-o lucrare rămasă nepublicată, 
provenind de prin 1940, pomeneşte alte trei, iar Anik6 Dee Nagy, în 1999, atrăgea 
atenţia asupra încă unui exemplar), dar sunt cunoscute şi mai multe variante de epocă 
traduse în maghiară. Prima dată a fost publicată în 1818, în culegerea de documente a 
lui Mihâly Kilyeni-Szekely. ei a fost contestată imediat după apariţie, dar 
printre adepţii originalităţii sale îl găsim pe marele cărturar Gyorgy Aranka (nelipsit 
însă nici el de îndoieli), cel care a tradus-o în maghiară şi îi plănuia editarea. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul m; 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

În traducere maghiară a fost publicată prima oară în 1886, într-o ediţie critică pe 
care i-o datorăm lui Geza Nagy. Criticii izvoarelor - bazându-se în primul rând pe 
studiul publicat în 1905 de Lajos Szâdeczky - consideră cronica un fals contrafăcut de 
tânărul Zsigmond Sândor, un nobil din părţile Ciucului care vroia să o utilizeze ca probă 
în procesul lui cu familia Apar. Alţii însă îl consideră pe Sândor de o vârstă mult prea 
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tânără la vremea respectivă pentru a putea fi unicul ei autor. Szădeczky însuşi considera 
că el „a profitat şi de ajutorul altora". Un suspect ar fi colegul şi ruda lui Zsigmond 
Săndor, Mihăly Kilyeni-Szekely, primul editor al cronicii; apoi „tânărul deosebit de 
înzestrat", şcolit la iezuiţi, Istvan Halmăgyi de Etfalva, care o luase de soţie pe Jozefa 
Săndor, verişoara presupusului autor, familiile cumnaţilor săi (Zold, Lazăr, Nagy) fiind 
toate prezente în cronică. Pe lista de suspecţi a lui Szădeczky mai apare numele lui 
J6zsef Nemethi, parohul bisericii din Cârţa, despre care ştim că era un cercetător devo
tat al descendenţei hunice a secuilor. A mai rămas de amintit J 6zsef Cseke, în 1796 
cancelist gubernia!, în a cărui operă scrisă în 1785 despre „comorile ascunse ale 
Ardealului" apar - ca şi pe paginile cronicii - cetăţile Bondvăra, Zethavăra, Budvăra, 

apoi abaţia Gumez sau Gymes. 
Disputele aprinse legate de autenticitatea cronicii s-au ţinut lanţ de la apariţia aces

teia până la începutul secolului XX. Printre adepţii şi apărătorii autenticităţii sale se 
remarcă Balăzs Orban, Săndor Szilăgyi, Kăroly Szabo şi Elek Jakab. După apariţia în 
1905 a studiului critic al lui Szădeczky, cercurile academice au considerat disputa ca şi 
încheiată, dar în presă ea se reaprinde din vreme în vreme, în zilele noastre amplifi
cându-se din nou tabăra adepţilor extraprofesionali ai autenticităţii cronicii, în timp ce 
potirul de cocos „al rabonbanilor" (în realitate un obiect de orfevrărie databil în secolele 
XVI-XVII) a devenit obiectul unui veritabil cult ieşit din comun şi profund anacronic. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Caracterul fals al cronicii nu mai poate fi contestat astăzi. Puncte de sprijin în acest 
sens sunt: 1) contextul oarecum rocambolesc al întocmirii ei (în formula de încheiere 
a cronicii se afirmă că la elaborarea ei ar fi lucrat oameni ştiutori şi neştiutori de carte, 
adunaţi în acest scop în conacul unui fruntaş secui) ; 2) lipsa izvoarelor autentice ana
loage din Secuime privind epocile prezentate în paginile ei ( epoca migraţiilor, epoca 
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cartea sa  (Erdély régiségei
cule

gerii  (Száz történelmi rege
.

medie timpurie); 3) analiza critică a textului, absurdităţile sale lingvistice; 4) incon
secvenţele, contradicţiile şi anacronismele istorice ; 5) mărturiile total diferite ale 
izvoarelor arheologice; 6) Laszlo Erdelyi remarca încă la 1918 un fapt care până atunci, 
dar şi mai târziu, a trecut neobservat de critici : în cronică se afirmă că ea a fost întoc
mită pe baza a 153 de "acte" şi trei „charte", două numere care, scrise unul după 
celălalt, ne dau tocmai anul datării ; aceasta pare o probă de perspicacitate intelectuală 
la care falsificatorii ar fi dorit să-i supună pe istoricii de mai târziu; 7) cronica nu se 
încadrează nicidecum în pretinsa epocă a redactării ei (1533), pe când, la vremea apa
riţiei sale (la turnura secolelor XVIII-XIX), falsificarea documentelor istorice era la 
mare modă în toată Europa (Hermann, 2017, pp. 85-178). 

Considerăm că data falsificării nu poate fi stabilită cu exactitate, dar acest lucru nu 
s-a putut întâmpla nicidecum înainte de secolul al XVIII-lea şi foarte probabil nici mai 
devreme de ultimul sfert al acestuia. Credem că falsificarea nu poate fi legată de o 
singură persoană, ,,cronica" fiind produsul stării de spirit ce caracteriza un anumit cerc 
intelectual din Secuime, care poate fi conturat relativ bine. Este vorba de oameni care 
purtau o corespondenţă intensă, din care se pot desluşi scăpări care - cu toate străda
niile de secretizare - ne ajută să intuim câte puţin din actul contrafacerii. Nu putem 
stabili cu exactitate cine a fost părtaş la falsificare şi cine s-a bucurat doar de apariţia 
,,cronicii", ascunzându-şi mai mult sau mai puţin dubiile privind autenticitatea actului. 
Credem că scopul versiunii finale a fost formularea unui răspuns frapant la anumite 
opinii apărute la vremea respectivă, considerate denigratoare la adresa secuilor. Un punct 
de bază al acestora ar fi fost ideea unei descendenţe "modeste", sau cel puţin lipsite de 
gloria oferită de mitul general acceptat. Principala persoană vizată, cu păreri care con
traveneau mitului descendenţei scita-hunice, susţinând în plus şi unele afirmaţii dis
preţuitoare cu privire la unguri şi secui, a fost profesorul August Ludwig Schlozer 
(1735-1809) de la Universitatea din Gottingen. Credem aşadar că faimoasa Cronică 
secuiască din Ciuc a fost mai degrabă o încercare de răspuns adresat lui Schlozer şi 
adepţilor săi (tuturor celor care contestau mitul descendenţei scita-hunice), devenind 
probabil doar în al doilea rând o unealtă în anumite dispute juridice familiale (precum 
credea Szâdeczky). 

Lista celor care au contribuit la proliferarea conţinutului Cronicii secuieşti din Ciuc 
este foarte lungă. Îi vom aminti aici doar pe cei care şi-au adus contribuţia la fenomenul 
de folclorizare indirectă a cronicii prin scrieri ale căror popularitate s-a extins mult peste 
vremea primei lor apariţii. Tânărul Lâszl6 Kovâry, încercându-şi în 1841 mai degrabă 
deprinderile de jurnalist decât cele de istoric şi aventurându-se în dezbaterea deja con
troversată a originii secuilor, scria : ,,Lângă Odorheiu Secuiesc se văd şi azi ruinele 
cetăţii Boudvâra, construită de Buda şi distrusă de tătari în vremea lui Ladislau cel Sfânt 

. Aici a locuit rabonbanul suprem, aici s-au prezentat jertfele, aici s-a băut în 
cinstea jertfei. Aici li s-au despicat pântecele celor care au încălcat legea. Aici s-a 
păstrat potirul de jertfă până în 1039, când ultimul rabonban, Istvan Sândour, l-a dus 
dincolo de Munţii celor Şapte Codri în cronică astfel sunt denumiţi Munţii Harghitei, 
n.n . ... " (Kovâry, 1842, p. 54). Micul volum de reportaje şi reflecţii istorice ale lui 
Kovâry care conţine fragmentul citat va fi mult depăşit în popularitate, în 1852, de 

Vestigiile Transilvaniei ), care redă şi ea sumarul cronicii. În 
sfârşit, în 1857 este publicată prima ediţie (urmată până astăzi de multe altele) a 

O sută de legende istorice ), în care Kovâry va relua firul 
povestirilor inspirate de Cronica secuiască din Ciuc 
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 poate cel mai important rol 

Acesta este poporul secuilor

, 

Zandirhám
Bálványosvár (Cetatea cu idoli

Auguste Benoît de Gerando, cunoscut ca simpatizant al maghiarilor, răspândeşte 
mitul originii hunice a secuilor şi în rândul cititorilor de limbă franceză, printr-o carte 
apărută la Paris în 1845: "Secuii ataşaţi de tradiţiile lor au iubit Odorheiu! Secuiesc 
pentru că Attila şi-a ţinut aici tabăra vreme îndelungată. Se văd încă şi astăzi, aproape 
de oraş, acele fortificaţii despre care fiecare secui spune că fuseseră ridicate de huni. 
Muntele unde se găsesc acestea se cheamă şi azi Bud-vâra Într-o notă semnalează că 
Buda era fratele lui Attila!, n.n . . Secuii au păstrat cu multă stăruinţă acele nume, care 
le amintesc de această primă epocă a istoriei lor" (Gerando, 1845, vol. II, p. 137). Să 
mai reţinem un amănunt semnificativ: al doilea copil al lui Gerando, născut din căsă
toria cu contesa Emma Teleki, a fost botezat Attila. 

În răspândirea conţinutului Cronicii secuieşti din Ciuc 
1-a jucat opera istorico-etnografică - de altfel foarte valoroasă - a lui Balâzs Orban 
intitulată Descrierea Ţinutului Secuiesc, apărută în şase volume între 1868 şi 1873. 
Referitor la secui în general, încă în introducerea primului volum găsim un fragment de 
un patetism regional-patriotic înflăcărat: ,,Din învălmăşeala migraţiilor - care au mătu
rat totul în calea lor în urmă cu un mileniu şi jumătate - s-a desprins o seminţie, ce-i 
drept redusă ca număr, dar factor important al Europei aflată pe cale de-a se închega ; 
frântura unui popor eroic care, apărând moştenirea celei mai nobile colonii a Asiei, a 
rezistat în chip miraculos valurilor nemiloase de popoare, care cu organizarea-i militară 
specifică şi instituţiile sale democratice pare cel mai clasic popor al Europei medievale. 

"(Orban, 1868-1873, vol. I, p. 4). Să mai cităm un fragment 
de un romantism vibrant din primul volum al seriei, anume cel în care Orban descrie 
dealul Budvâr de lângă Odorheiu Secuiesc, unde, potrivit Cronicii secuieşti din Ciuc 
s-ar fi aflat cetatea „rabonbanilor" : ,,Munte stâncos, tu, loc de căpătâi al trecutului secret 
al naţiunii secuilor, al epocii eroice şi mitice, unde poporul îşi păstra legile strămoşeşti 
gravate pe piatră şi istoria prin duhuri ocrotitoare, unde, precum Moise pe Muntele 
Sinai, rabonbanii supremi se adresau dumnezeului lor, oh, stâncă enigmatică şi feerică, 
de ce eşti aşa de tăcută, de ce nu-mi dezvălui secretele trecutului petrecute în faţa ta" 
(Orban, 1868-1873, vol. I, p. 60). Volumele lui Balâzs Orban s-au răspândit prin tot 
Ţinutul Secuiesc al vremii, le găsim nu numai în bibliotecile publice, ci şi în colecţii 
familiale relativ modeste. Se poate documenta şi folclorizarea largă a conţinutului lor. 

Conţinutul Cronicii secuieşti din Ciuc este reprodus şi în opere literare, fiind şi 

acestea obiecte ale unui proces de folclorizare, având un rol mai modest totuşi decât 
opera lui Orban. Din mănunchiul considerabil de poezii, nuvele, piese de teatru şi romane 
aferente trebuie să relevăm epopeea ( 1856) de Daniel D6sa şi romanul 

, 1882) de Mor J6kai. În special romanul, apărut în 
numeroase ediţii, a fost şi rămâne în topul lecturilor preferate ale epicii romantismului 
maghiar. 

Folclorul şi conştiinţa populară 

Trecând peste problemele ridicate de Cronica secuiască din Ciuc şi de folclorizarea 
acesteia, merită să aruncăm o privire generală asupra câtorva izvoare folclorice care fac 
referire la originea hunică a secuilor. ,,În vremurile noastre nimeni nu s-ar îndoi că 
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secuii sunt urmaşii acelor huni care au venit pentru prima dată în Pannonia", afirma 
deja Thur6czy în cronica sa apărută în 1488. Această frântură de frază ar putea să ne 
pară şi o aluzie indirectă la conştiinţa originii hunice : dacă nimeni, atunci de ce tocmai 
secuii s-ar îndoi de asta ? Dar prima însemnare pe care o putem considera - cu oarecare 
reţinere - un document cu caracter folcloric ce redă povestea descălecatului secuiesc 
datează din 1854. Episcopul savant Arnold lpolyi, făcând trimitere la cercetările încă 
nepublicate ale lui J6zsef Lugossy, notează prima variantă cunoscută a mitului „Calea 
oştilor" : 

Csaba se retrăgea cu rămăşiţele poporului său, pentru a putea reveni cu rudele sale asiatice 
să redobândească patria pierdută, curăţând sabia sfântă a lui Etele - căci aşa dicta proro
cirea - în spuma mării pustietăţilor, după care aceasta îşi recăpătă puterea miraculoasă. La 
hotarele Transilvaniei îi lăsă de pază pe secui, care să-i fie apoi sprijin când va reveni; la 
despărţire, aducând jertfe focului, văzduhului şi pământului, cei pregătiţi pentru drum jurau 
că în caz de pericol vor reveni în ajutorul celor rămaşi chiar şi de la capătul lumii. Dar 
abia ajunşi la poalele munţilor, popoarele dimprejur s-au şi ridicat împotriva puţinilor secui 
rămaşi. Dar s-a cutremurat pământul, s-au scuturat trunchiurile brazilor ca să dea de ştire 
celor plecaţi necazul tovarăşilor lor, astfel o parte din oaste reveni, făcând praf duşmanul. 
Peste un an, locuitorii văilor au pizmuit din nou tihna de care se bucurau secuii, dar pârâul 
se năpusti ţipând în fluviu, fluviul în mare, ducând vestea, iar ajutorul n-a întârziat să vină, 
secuii fiind din nou salvaţi, iar duşmanul distrus. După trei ani, secuii fură înconjuraţi de 
alte seminţii, lupta se dădea pe viaţă şi pe moarte, iar cei plecaţi pe plaiurile Greciei abia 
fură atinşi de boarea de vânt a pământurilor natale, dar adierea, alăturându-se furtunii 
pustelor, i-a găsit acolo departe la miazăzi şi răsărit, aceştia reveniră spulberând inamicul 
şi a treia oară. Se scursese multă vreme de atunci, nucii sădiţi ca sâmburi deveniră arbori 
bătrâni, copiii s-au făcut moşnegi, iar nepoţii lor oşteni bravi ; sârguinţa a făcut din codru 
câmp roditor, iar statornicia a transformat locul de veghe în patrie, negăsindu-se nimeni 
care să îndrăznească să tulbure liniştea vetrei secuieşti, pentru apărarea căreia părea înde
ajuns propriul braţ puternic, dar şi apariţia la nevoie a oştilor misterioase. Dar vechea ură 
a vecinilor împotriva secuilor, diferiţi de ei în grai şi în obiceiuri, reapăru din nou, scu
lându-se nenumărate neamuri pentru a-i stârpi, mica ţară înmănunchiată de munţi fiind 
asediată din toate părţile. Secuii se bătură vitejeşte, dar erau slăbiţi de lupta cu inamicul 
mult mai numeros, iar tovarăşii plecaţi de atâta vreme erau trecuţi deja la cele veşnice. Dar 
steaua secuilor nu s-a stins şi, amintindu-şi de jertfa ce i s-a oferit şi de jurământ, a dus 
vestea pământeană în ceruri. Pe când secuii se pregăteau pentru bătălia finală, un pumn de 
oameni faţă în faţă cu duşmanul, deodată se auzi bătaia copitelor cailor şi zdrăngănitul 
armelor, apoi oşti tăcute, ca nişte spirite demult stinse, apărură pe bolta cerească venind 
şi pentru a patra oară în ajutorul semenilor, coborând pe locul unde albastrul văzduhului 
se îmbrăţişează cu munţii ; nu era putere omenească ce să se opună oştirii nemuritorilor, 
o spaimă groaznică cuprinsese mulţimea duşmanilor, care fugiră fără să se mai uite înapoi. 
De atunci secuii stătură netulburaţi până când se alăturară nepoţilor credincioşi ai celor 
plecaţi şi îi călăuziră în drumul lor pentru a recuceri întinsa patrie maghiară. Iar poteca 
războinicilor, călcată pe calea venirii şi înapoierii lor, a rămas netulburată pe bolta cerească, 
urmele potcoavelor de cai le vezi şi azi strălucind departe în nopţile senine şi de atunci ea 
se cheamă la secui Calea oştilor n.n. , aducându-le aminte de Csaba şi de 
părintele său, Etele. 

După numai un an, J6zsef Lugossy, republicând întocmai fragmentul citat, va dez
vălui şi faptul că sursa povestirii este o „cunoştinţă" de-a sa, care „în vremuri războinice 
şi de restrişte" a auzit-o de la un camarad secui, lângă un foc de tabără al oştirii (Lugossy, 
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1855, pp. 114-115). Se face referire probabil la evenimentele din timpul revoluţiei paşop
tiste, ceea ce ar explica şi nedezvăluirea identităţii celui care a transmis legenda, pentru 
a-l proteja de represaliile autorităţilor austriece. 

Informaţia este interesantă, dar cel puţin ambiguă. Nu ştim nimic despre sursa indi
rectă a lui Lugossy : din care parte a Ţinutului Secuiesc a plecat la oaste, ce studii a 
urmat, în ce instituţii de învăţământ ? Ce a adăugat Lugossy la cele povestite de sursa 
sa intermediară (pentru că el însuşi recunoaşte că "a completat" şirul elementelor natu
rale care îi atenţionează pe hunii plecaţi în privinţa necazurilor secuilor rămaşi în 
munţii Transilvaniei), în ce măsură a stilizat povestirea? Aceasta e atent stilizată, părând 
mai degrabă demnă de pana lui J6kai decât naraţiunea unui simplu oştean. Luând în 
considerare toate aceste elemente, se pare totuşi că avem de-a face cu contopirea a două 
mituri, de obârşie diferită şi distincte ca tip: un mit cu implica/ii astrale, de aşteptare 
a eroului salvator (mit existent şi la alte popoare, în alte culturi), şi unul probabil de 
sorginte cronicărească, referitor la originea hunică a secuilor. Legenda consemnată de 
Lugossy va atinge culmea popularităţii după ce va fi repovestită de Elek Benedek (figură 
proeminentă a literaturii maghiare pentru copii şi tineret) într-o culegere de poveşti şi 
legende istorice, apărută în 1900 şi republicată ulterior în numeroase ediţii. 

Altă informaţie cu caracter folcloric provine din culegerea de balade şi cântece 
populare a lui Janos Kriza, rezultatul unei munci de teren desfăşurate la mijlocul seco
lului al XIX-lea. Aceasta conţine un cântec cules în două variante (foarte puţin diferite 
în privinţa conţinutului) în scaunul Odorhei. Strofa care ne interesează se poate traduce 
astfel: 

Doar că secui mă numesc, 
Peste toţi eu nu domnesc ; 
Attila tată mi-a fost, 
El mi-a dat viaţă şi rost (Kriza, 1863, p. 33). 

În sfârşit, putem consemna şi câteva surse mai recente. Unele provin dintr-un repor
taj cu caracter sociologic din 1976, în care autorul, după ce consultă doi tineri dintr-o 
comună vecină cu Odorheiu Secuiesc şi constată cu surprindere că nu ştiu nimic ( ori 
se sfiesc să vorbească) despre originea secuilor, notează : ,,M6zes Mârton din Oţeni, 
trecut de optzeci de ani, nu trebuie deloc încurajat, ba chiar nu se opreşte cu vorba : 
Nemr6d a avut doi fii, Hunor şi Magyar. Au trăit în Asia Orientală, de acolo au venit 
strămoşii noştri. Se ocupau cu păstoritul. S-au înmulţit, hărţuiţi fiind şi de popoa
rele vecine, au pornit la drum şi au venit aici, peste Carpaţi. Aici au întemeiat un 
imperiu mare, iar Attila a devenit conducătorul lor. Attila era denumit şi «biciul lui 
Dumnezeu», căci năvălea din când în când şi asupra altor triburi, de aceea toate popoa
rele se temeau de el. Attila a umblat cu oştile sale pe ici, pe colo, iar ceilalţi s-au 
sfătuit şi l-au atacat. Aşa a slăbit imperiul şi s-a prăbuşit. Attila a hotărât să se întoarcă 
în patria-mamă, de unde să revină cu ajutor. A trecut prin Trei Scaune, Casin şi Odorhei 
şi a lăsat pază la hotarele estice, să «sălăşluiască» în maghiară, szekeljenek acolo până 
se va întoarce. Dar nu el s-a întors, ci ungurii. Cei rămaşi sălăşluind la hotare s-au 
înmulţit, astfel primiră numele de secui". Povestirea este repetată cu mici diferenţe, dar 
cu acelaşi conţinut, de alţi interlocutori vârstnici (tot simpli plugari) din satele vecine, 
unul dintre ei, Janos Lâszl6 din satul Forţeni (în 1976 având vârsta de 68 ani), conchi
zând scurt: ,,Suntem rămăşiţele hunilor, urmaşii prinţului Csaba" (Hermann, 1976). 
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categorii, arhetipuri . Personajul istoric este 

Istoricul Janos Mihâly, locuitor în satul Lueta (aşezat la poalele munţilor Harghita), 
ne relatează - în introducerea unei serii de articole în care încearcă să desluşească ori
ginile legendei lui Csaba - o istorie auzită de la bunicul său în copilărie. Plecaţi la fâneţe 
în toi de noapte şi privind la Calea Lactee, care se întrezărea pe bolta cerului, bătrânul 
îi povestise pe scurt, dar fidel în conţinut, legenda consemnată de Lugossy. Doar că mai 
târziu Mihâly a descoperit şi sursa povestirii: o „lectură" dintr-un manual pentru şco
lile elementare, editat pe vremea dualismului, pe care familia îl mai păstra (Mihâly, 

Se pare aşadar că sursele cu caracter folcloric, precum şi oamenii simpli de la ţară 
intervievaţi mai recent relatează povestea originii secuilor cu un pronunţat iz livresc. În 
memoria colectivă ar fi fost imposibil să se conserve atâtea informaţii istorice şi atât de 
statornic în timp. Credem că este cazul să-l cităm pe Mircea Eliade: ,,Amintirea unui 
eveniment istoric sau a unui personaj autentic nu rezistă mai mult de două, trei secole 
în memoria populară. Şi aceasta pentru că memoria populară reţine cu greutate eveni
mentele «individuale», figurile «autentice». Ea funcţionează prin intermediul unor struc-
turi diferite ; în loc de personaje istorice 
asimilat modelului mitic (erou etc.), în timp ce evenimentul este integrat în categoria 
acţiunilor mitice (lupta împotriva monstrului, fraţii duşmani etc.). Dacă anumite poeme 
epice conservă ceea ce se numeşte «adevăr istoric», acest «adevăr» nu conţine aproape 
niciodată personajele şi evenimentele precise, ci instituţii, obiceiuri, peisaje" (Eliade, 
1999, p. 46). Drept care povestea ce a ajuns la noi citată parcă din cronicari ori din 
istoriile inspirate de scrierile lor trebuie să aibă altă sursă decât memoria colectivă, 
extinsă, chipurile, până în vremea imperiului hunilor. 

„Imnul" secuiesc 

Considerăm că nu putem trece în revistă corect pârghiile principale ale răspândirii 
mitului descendenţei hunice a secuilor fără a face referire la problema delicată din mai 
multe puncte de vedere a „imnului secuiesc". Şi în episodul relatat de Janos Mihâly, 
pentru a proba autenticitatea povestirii sale, bunicul lui a fredonat două versuri din acest 
cântec. 

De fapt, în 1921, intenţia autorilor nu a fost nici pe departe să scrie un imn în toată 
regula. Jurnalistul Gyorgy Csanâdy (născut la Odorheiu Secuiesc, autorul versurilor) şi 
medicul Kâlmân Mihalik (originar din Cluj, compozitorul melodiei), ambii stabiliţi în 
Ungaria după război, s-au gândit doar la un cântec duios, un fel de psalm profan, care 
să exprime sentimentele comunităţii secuieşti în noile condiţii geopolitice. Iniţial, acesta 
a fost parte a unei ceremonii care se desfăşura an de an, în luna mai, într-o poiană 
dintr-o pădure de lângă Budapesta. La ea participau tineri secui plecaţi la studii în 
Ungaria şi era un amestec aparent bizar de elemente mistice şi profane, având scopul 
de a întări ataşamentul celor prezenţi faţă de pământul lor natal, dar fără a leza demni
tatea altor popoare. Răspândit mai întâi printre studenţii secui din Ungaria, cântat apoi 
de tinerii cercetaşi, cântecul a fost interzis în România încă din perioada interbelică (dar 
şi în Ungaria comunistă!) până la sfârşitul anului 1989 (Bârdi, 2016, pp. 596-598). 
Tocmai această interdicţie l-a făcut însă foarte popular, devenind până la urmă un fel de 
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"imn" al comunităţii secuieşti. Faptul că autorităţile din România postdecembristă îl 
tolerează ne sugerează, pe de o parte, recunoaşterea contraproductivitătii flagrante a 
interdicţiei, iar pe de altă parte, că nu se poate evidenţia o tentă antiromânească a tex
tului. Îl vom reda într-o traducere poate nu tocmai literară (în treacăt fie spus, nici 
originalul nu este o capodoperă a liricii maghiare), dar fidelă ca atmosferă şi conţinut: 

Cine să ştie soarta cum ne mână, 
Pe drum surpat, în bezna nopţilor ? 
Condu-ţi poporul iarăşi către glorii, 
O, prinţ Csaba, pe calea stelelor ! 

Pumn de secui, ca stânca-n apa mării, 
Roasă de-a neamurilor cruntă năvală. 
Păstrează Doamne-n veci de veci Ardealul, 
Chiar de pieri-vom înghiţiţi de val ! 

"Imnul" va trece printr-un proces de folclorizare, modificându-se câteva cuvinte faţă 
de manuscrisul originar şi adăugându-se alte câteva strofe. La ocazii festive sunt intonate 
însă numai versurile reproduse mai sus. Aceste două strofe sunt cunoscute astăzi de toţi 
secuii, dar şi de multi maghiari nesecui. Considerăm aşadar că "imnul" - prin invoca
rea prinţului legendar Csaba, aşteptat „pe calea stelelor" - a avut un rol decisiv în 
asumarea în masă, până în zilele noastre şi în cadrul celor mai diferite categorii sociale, 
intelectuale şi de vârstă, a teoriei originii hunice a secuilor. Aceasta în pofida eforturi
lor cercurilor academice şi ale autorilor de manuale de a face cunoscute şi diferitele 
teorii aflate în discuţie în cadrul breslei istoricilor. Mitul originii hunice - în speţă, 
legenda referitoare la „Calea oştilor", invocată prin aluzie în imn - rămâne pentru secui 
un simbol al statorniciei, al păstrării identităţii, tradiţiilor, limbii şi culturii. Relativ 
puţini dintre secui - oricum, mai puţin de 50 % - par dispuşi deocamdată ori simt nevoia 
să facă diferenţa dintre simbol şi adevăr istoric. Mai ales că "adevărul istoric" este - şi 

va mai fi o vreme - subiect de discuţii în cercurile specialiştilor. 

Alte mituri legate de secui 

Mitul descendentei hunice poate fi considerat un element de bază al identităţii de grup 
a secuilor. Dar cu referire la secui - diferiţi într-adevăr din câteva puncte de vedere de 
restul maghiarilor - se vehiculează şi alte mituri, unele răspândite în cadrul comunităţii 
secuieşti, altele însă cu precădere printre maghiarii nesecui. O sinteză a însuşirilor 
mitizate ale secuiului ne oferă marele romantic al literaturii maghiare, M6r J6kai, în 

, scris între 1872 şi 1874: "Este mai maghiar decât toţi, pentru 
că nu s-a amestecat niciodată nimic străin nici în sângele, nici în limba sau obiceiurile 
sale. Pe lângă aceasta, întruneşte toate trăsăturile bune ale tuturor naţiunilor. Îşi iubeşte 
patria, este dornic de libertate, precum elveţianul ; fidel promisiunii, calm, precum 
englezul ; isteţ, întreprinzător, calculat, precum evreul ; soldat bun, precum arabul ; 
cumpătat, de o hărnicie raţională, precum prusacul ; îi ajută pe ai lui şi simte aversiune 
faţă de străini, precum italianul ; este născocitor, precum yankeul ; curat precum olandezul ; 
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democrat şi libertin, precum francezul ; şi stăruitor, precum rusul ; mai presus de toate, 
prolific, precum evreul şi slavul ; iar în ceea ce priveşte toleranţa religioasă, întrece 
orice naţiune din lume". Această avalanşă de caracteristici pozitive ( ? ) înşiruite de J 6kai 
ne poate aduce instantaneu zâmbetul pe buze, dar nu putem nega - cu rezervele de 
rigoare în privinţa generalizării - nici temeiul real al câtorva dintre ele. Altele, în schimb, 
contravin evident realităţii. 

J 6kai însă nu este singurul artizan al imaginii mult idealizate a secuilor. Pentru 
etnografi, ei rămân păstrătorii cei mai fideli ai portului tradiţional, ai construcţiilor 
caracteristice (poarta şi casa secuieşti), ai obiceiurilor, ai folclorului literar (Veres, 1993). 
Kossuth îi considera singurii europeni, ,,poate cu excepţia bascilor, care au ştiut să-şi 
păstreze caracterul curat de popor liber, nealterat de infecţiile feudalismului" (Kovâry, 
1842). Auguste de Gerando îi vedea ca vajnici apărători „ai străvechilor moravuri răz
boinice": ,,O populaţie pe cât de vitează, tot la fel de călită în luptă, dar şi lovită de 
soartă, care locuieşte într-o regiune fortificată prin natura reliefului ei, populaţie ce a 
ţinut în şah atât de multă vreme forţele imperiului" (Gerando, 1845, vol. II, p. 132). 
Istoricul literar J 6zsef Izsâk, în schimb, atrăgea atenţia asupra capcanei care pândeşte 
orice definiţie unilaterală în acest domeniu: ,,Cât de relative sunt categorizările arbitrare 
ale caracterelor unor popoare ne arată unele enunţuri atât de contradictorii, încât pur şi 
simplu se izbesc între ele. Gerando constată că secuiul ar fi zgârcit la vorbă, Laszlo 
Ravasz, în schimb, că e palavragiu. E destul de greu să decizi care din ei are dreptate" 
(lzsâk, 1944, p. 116). Caracteristicile comune ale secuilor, idealizate precum s-a văzut 
mai sus, ar fi explicabile pentru unii prin istoria lor zbuciumată, dar şi prin călirea lor 
în condiţiile vitrege de trai din zonele montane ale ţinutului pe care îl locuiesc. 

Dar oare este Ţara Secuilor un teritoriu exclusiv , înconjurat şi apărat de 
culmi înzăpezite în mare parte a anului? Oare ce spun despre acest lucru viticultorii de 
pe cursul mijlociu al Târnavei Mici, legumicultorii din Chibed (sat vestit pentru ceapa 
roşie de acolo), cei de pe şesul Nirajului (,,Ţara Morcovului", cume denumită această 
vale fertilă) ori de pe cursul mijociu al Târnavei Mari şi al văilor laterale (mai ales în 
aval de Cristuru Secuiesc), nemaivorbind de cei care cultivă pământul roditor din părţile 
Arieşului? Sunt tot secui şi ei, la fel ca şi cei din Ciuc, din Giurgeu, din Casin, locu
itorii podişurilor montane şi ai poalelor Harghitei din scaunul Odorhei, ori cei din 
împrejurimile Covasnei ! Cum ar putea să aibă aceeaşi viziune despre viaţă cel ocupat 
de grija butucilor viţei-de-vie, de prăşitul culturilor de legume, de secerişul grâului care 
creşte din belşug cu cel care îşi duce traiul din exploatarea, prelucrarea şi transportul 
lemnului ori din creşterea animalelor pe păşunile montane, făcându-şi pentru iarnă 
rezerve mari de fân în podul înalt al şurii şi căruia pământul pietros şi sterp pe care se 
simte totuşi dator să-l cultive îi dă numai de furcă? Ţinutul Secuiesc este mult mai 
variat în privinţa reliefului, dar şi a climei, decât ar părea de la Budapesta sau chiar de 
la Cluj. Secuimea exclusiv montană este tot un mit, precum originea ei hunică sau 

Există apoi în conştiinţa publică maghiară imaginea secuiului montan dârz, dar 
iscusit, sucit la minte şi la vorbă, imagine oarecum mitizată şi generalizată pentru întreaga 
Secuime. Concludente în acest sens ar putea fi şi bancurile despre secui, mare parte a 
acestora luând însă naştere mai degrabă în cafenelele budapestane decât în mediul secuiesc. 
În crearea acestei imagini un rol semnificativ credem că l-au avut, în primă fază, doi 
scriitori secui importanţi şi prodigioşi în perioada interbelică : J 6zsef Nyfro ( 1889-1953) 
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şi Aron Tamâsi (1897-1966), urmaţi însă din păcate de epigoni minori, care au înlocuit 
atmosfera de baladă din operele celor doi cu umorul ieftin ca de bâlci. Pentru a desluşi 
firea secuiului zugrăvit de Tamâsi, în loc de citate lungi din operele acestuia ne-am 
gândit să reproducem o remarcă recentă dintr-o scurtă recenzie a romanului Âbel în 

(apărut prima dată la Cluj, în 1932, publicat şi în traducere românească), pe care 
o datorăm unui autor român : 

Deşi asistăm, de pildă, la o discuţie între tată şi fiu, care în mod obişnuit ar trebui purtată 
în termenii cei mai direcţi posibil, în cartea autorului transilvănean descoperim o succesi
une de replici subtile, pline de aluzii, de parcă secuiulului de rând îi place să se joace cu 
mintea celuilalt, să i-o pună la încercare, determinându-l mai degrabă să ghicească unde 
vrea să ajungă decât să-i transmită în termeni clari mesajul pe care urmăreşte să-l comunice. 
Trecând prin dialog, te întrebi automat ce se ascunde dincolo de el. 
Vrând nevrând, pe măsură ce parcurgeam filele romanului, mi-au venit în cap şi alţi ţărani 
pe care i-am întâlnit în literatura română şi ale căror poveşti le-am citit cu ani în urmă. 
Spre deosebire de secui, care se zbate în aceeaşi sărăcie şi care luptă pentru supravieţuire 
în condiţii similare, ţăranul român este mai direct, vorba-i e la fel de aspră ca viata pe care 
o duce şi nu pare să aibă timp de menajamente. Aceasta pare să fie diferenţa majoră între 
românul şi secuiul neaoş, care găseşte răbdarea necesară să îşi tatoneze partenerul de 
dialog spre a nu risca într-o măsură mai mare decât îşi doreşte (Cara, 2019). 

Fără îndoială, nu vom epuiza aici toate mitizările ori idealizările stereotipe legate 
de identitatea secuiască. Dar credem că acest grup uman din centrul României de astăzi, 
important ca pondere demografică, care poate fi conturat destul de bine atât geografic, 
cât şi din punctul de vedere al identităţii sale colective, cu o istorie interesantă, cu un 
folclor specific, trăind într-un cadru natural variat şi pitoresc, ar merita o atenţie sporită, 
cu o tentă mai realistă, dar în acelaşi timp şi mai empatică din partea populaţiei majo
ritare a ţării. 


