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RELAﬁIILE ROMÂNO-MAGHIARE DIN CELE „ªAPTE SATE”
REFLECTATE ÎN PRESA SÃCELEANÃ INTERBELICÃ
În prezentul studiu ne-am propus sã realizãm o radiografiere a presei sãcelene interbelice
aducând în aten˛ie rela˛iile româno-maghiare aºa cum au fost ele reflectate în aceste periodice.
Vechea aºezare, situatã în centrul ˛ãrii, a fost atestatã în anul 1366, într-un document prin care
regele Ungariei, Ludovic de Anjou, doneazã contelui român din Maramureº – Stanislav1 – acest
teritoriu de grani˛ã. Zona era cunoscutã sub denumirea de „ªapte Sate” ºi includea Baciu, Turcheº,
Cernatu, Satulung, Tãrlungeni, Zizin ºi Purcãreni.
Primele manifestãri ale presei scrise au apãrut în „Satulungul” Sãcelelor, în deceniul al treilea al
secolului XX. Astfel, la 1 ianuarie 1930 iese de sub tipar revista „Via˛a Sãceleanã”, care apare lunar
fiind, la început, o revistã literar-culturalã, apoi cultural-informativã, iar mai târziu, pânã la dispari˛ie
la 31 mai 1932, „revistã de culturã ºi relatãri regionale”. Aceasta a fost sus˛inutã financiar de
contribuabili sãceleni, iar din anul 1932 de cãtre Despãr˛ãmântul „ASTRA – Sãcele”.2 Printre
semnatarii revistei se numãrã nume cu rezonan˛ã precum Aurel A. Mureºianu, I.Al. Bran-Lemeny,
I. Ghelase, Victor Jinga, Gheorghe Dragoº, V. Tudoran. (foto 1)
Dupã o întrerupere de un an ºi jumãtate a „Vie˛ii sãcelene” îºi face apari˛ia o altã revistã, ce se
doreºte a fi continuatoarea de drept a primului periodic, numitã „Plaiuri sãcelene”, ºi fondatã de
Victor Tudoran (foto 2). Aceasta a apãrut fãrã întrerupere în intervalul ianuarie 1934 – iulie 1940,
însumând 49 de apari˛ii, însã unele numere comasau douã sau trei luni. Revista a fost tipãritã la
Braºov, sub îngrijirea lui Victor Tudoran ºi Ion Crisbãºan, iar sediul redac˛iei se afla în comuna
Satulung, la domiciliul primului redactor men˛ionat mai sus.
Formatul revistei, în primii ani ai apari˛iei, a fost liliputan (30/12 cm), asemãnãtor „Biletelor de
papagal” ale lui Tudor Arghezi (foto 3). Cele douã reviste au fost considerate ca fiind primele
publica˛ii tipãrite în mediul rural românesc.3
Atât în „Plaiuri Sãcelene” cât ºi în „Via˛a sãceleanã” rela˛iile dintre români, ceangãi ºi secui
sunt prezentate încã de la primele momente de convie˛uire ale acestor trei neamuri pe meleagurile
celor ªapte Sate. De la mijlocul secolului al XIV-lea ºi pânã la 1 Decembrie 1918 a existat o situa˛ie
în general bunã, dar cu anumite momente tensionate între românii ºi maghiarii sãceleni, care însã nu
au generat o stare conflictualã intensã. Dupã Marea Unire presa sãceleanã interbelicã oferã
numeroase argumente convingãtoare care semnaleazã o bunã convie˛uire, ºi totodatã un real progres
în ceea ce priveºte rela˛iile interculturale. Toate aceste aspecte vor fi prezentate prin prisma a patru
componente: politicã, socialã, economicã ºi culturalã.
„Via˛a sãceleanã” face referire la politica de maghiarizare în ºcoli începând din anul 1870, când
un comitet secuiesc, condus de cãtre preotul Victor Molnar inaugureazã o ºcoalã de bãie˛i. Din anul
1897, când la conducerea gimnaziului ajunge Sandor Veres ºi apoi în timpul mandatului lui Endre
Killeny, bancheri ºi alte persoane cu dare de mânã de la Budapesta, prin ac˛iuni de mecenat,
contribuie la construirea internatelor ºi dotarea cu manuale ºcolare. În aceeaºi perioadã institu˛ia de
învã˛ãmânt va beneficia de subven˛ii, cu sprijinul fiului preotului Victor Molnar, ajuns subsecretar la
Ministerul Cultelor.4 „Înlesnirile de cari se bucurau elevii acestei ºcoli, a fãcut ca pe lângã tinerii
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Unguri, sã fie atraºi chiar o mul˛ime de Români din Sãcele”.5 La 7 iunie 1919 ºcoala a fost preluatã
oficial de cãtre statul român ºi sfin˛itã de cãtre to˛i preo˛ii români din localitate (câteva luni mai
târziu), la slujba religioasã participând deopotrivã români ºi maghiari.6
Într-o recenzie apãrutã în „Plaiuri Sãcelene”, se face referire la volumul semnat de Aurel A.
Mureºianu ºi intitulat „Originea Ciangãilor din Sãcelele Braºovului” în care prezen˛a românilor din
cele ªapte Sate este men˛ionatã încã de la mijlocul secolului al XIV-lea. Descendentul familiei
Mureºenilor combate, folosind date concrete, afirma˛iile sus˛inute de cãtre istoriografia maghiarã
cum cã românii „s-au aºezat aici numai prin secolul al XVIII-lea”7. Aurel A. Mureºianu publicã în
„Via˛a sãceleanã” un articol în care descrie persecu˛iile regelui Ungariei, Vladislav I, asupra
popula˛iei româneºti din Sãcele, aºezare amintitã sub numele de septem villae vallachicales.
Semnatarul articolului aminteºte de recolonizarea Sãcelelor, care a avut loc în prima jumãtate a
secolului al XVIII-lea cu refugia˛i români din teritoriile aflate sub stãpânire turceascã.8
În „Plaiuri Sãcelene” apar o serie de articole intitulate „De când locuiesc ciangãii în Sãcele” în
care sunt dezbãtute probleme privind venirea ungurilor pe aceste meleaguri9, prezen˛a românilor în
raport cu aºezarea ordinului cavalerilor teutoni în acest teritoriu10 ºi date privind numãrul maghiarilor
ºi românilor, eviden˛iate într-un studiu al scriitorului ºi preotului sas din Ghimbav, Lucas Joseph
Marienburg.11
Via˛a economicã a comunitã˛ii sãcelene demonstreazã cã românii ºi maghiarii au trecut
împreunã prin perioade de crizã ºi de prosperitate. Astfel, Victor Jinga face observa˛ii asupra crizei
economice declanºate în urma izbucnirii rãzboiului vamal (1886-1892), perioadã soldatã cu
pauperizarea popula˛iei româno-maghiare deopotrivã.12 Ciangãii, localiza˛i în zona de ºes, sunt
descriºi ca formând pãtura sãracã, ce trãia în cocioabe ºi se îndeletnicea cu „tãiatul pãdurilor,
agriculturã restrânsã ºi rudimentarã ºi slujeau la Români”13. Mocanii sunt prezenta˛i drept
importan˛i crescãtori de animale, care îºi vând produsele atât pe pia˛a braºoveanã, cât ºi în Vechiul
Regat.14 În acelaºi numãr al revistei, profesorul D. Lepedeanu subliniazã dezvoltarea economicã ºi
socialã a Sãcelelor datoratã unei bune colaborãri între români ºi maghiari.15
Via˛a socialã a comunitã˛ii sãcelene este eviden˛iatã printr-o serie de articole oferite de presa la
care facem referire. În „Via˛a sãceleanã” este amintit ceasornicarul maghiar Janos Foris16 care, în
anul 1835, contribuie financiar ºi participã, prin prisma meseriei sale, la construc˛ia ceasului bisericii
„Sfânta Adormire” din Satulung. Aceeaºi revistã consemneazã participarea maghiarilor la
inaugurarea monumentului eroilor români sãceleni, cãzu˛i în Primul Rãzboi Mondial, situat în Pia˛a
Cernatu ºi a Casei de Cetire din Turcheº.17 În lucrarea „Participarea Sãcelelor la ac˛iunea de
pregãtire a unirii Transilvaniei cu România”, profesorul Gh. Dragoº, organizatorul ºi conducãtorul
Gãrzilor Na˛ionale de la Sãcele, din anul 1918, sus˛ine cã, la 20 decembrie 1918, 12 membri din
Garda Maghiarã s-au alãturat Gãrzii Na˛ionale Române din Satulung18 pentru a restabili ºi a men˛ine
ordinea în localitate ºi în afara acesteia.
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Profesorul Ion I. Ghelase este semnatarul unui articol în care spune cã odinioarã mocanii
sãceleni se cãsãtoreau doar în interiorul comunitã˛ii19 cãreia apar˛ineau ºi cã în rândul acestor
comunitã˛i divor˛ul era inexistent, pentru ca, începând din secolul XX, în rândul mocanilor sã aparã
cãsãtoriile în afara comunitã˛ii ºi chiar mariaje între români ºi ceangãi. Privitor la anumite elemente
comune mocanilor ºi ceangãilor, Ludovic Kolumban publicã în anul 1903 lucrarea „Ciangãii din
cele ºapte sate sãcelene în trecut ºi prezent” sus˛inând cã atât ciangãii cât ºi românii aveau
îmbrãcãmintea asemãnãtoare, chiar identicã pe alocuri, constatând de asemenea influen˛e ale limbii
române asupra dialectului ciangãesc.
Componenta culturalã aduce argumente în ceea ce priveºte modelul unei convie˛uiri paºnice
între români, ceangãi ºi secui. Astfel‚ „Via˛a sãceleanã” publicã articolul „Cercul cultural al
învã˛ãtorilor din Sãcele”, care eviden˛iazã buna pregãtire profesionalã a învã˛ãtoarei A. Török, din
Baciu, precum ºi buna colaborare cu învã˛ãtoarea S. Lepedeanu. Acelaºi articol men˛ioneazã
alternarea la conducerea celor douã ºcoli complementare a unui director român, A. Boldur, ºi a unuia
de etnie maghiarã, B. Götz. Aceste fapte denotã interesul comunitã˛ii pentru profesionalism, în
domeniul educa˛iei, ne˛inându-se cont de apartenen˛a la o etnie anume. Deºi în mare parte cele douã
reviste au fost sus˛inute de români, printre contribuabili au existat ºi maghiari (ex. Köpe Andrei din
Cernatu).
În aceeaºi notã, revista „Plaiuri sãcelene” publicã o recenzie a studiului cu caracter geografic,
numit „Piatra Mare”20 ºi apãrut, în limba maghiarã, la Braºov, în anul 1936, de cãtre Székely Géza.
Pe lângã acest studiu lucrarea cuprinde douã articole despre fauna ºi flora zonei, semnate de dr. Iuliu
Fischer ºi Ladislau Kalman.
Privind în ansamblu, ambele periodice publicã în paginile lor articole care privesc legãturile
dintre cele trei etnii (români, ceangãi, secui) ºi care vizeazã elemente de via˛ã economicã, socialã,
politicã ºi culturalã ale fiecãreia în parte. Majoritatea articolelor sunt ample, unele fiind prezentate ca
episoade în mai multe numere la rând, altele, sub forma recenziilor sau a relatãrilor unor evenimente
din trecut sau de actualitate ºi articole cu caracter strict informativ.
Deºi revistele au apãrut doar în perioada interbelicã, articolele vizeazã probleme care s-au
derulat începând din secolul al XIV-lea ºi continuând cu aspecte ale convie˛uirii românilor,
ceangãilor ºi secuilor pânã în anii treizeci ai secolului XX. Pe baza analizei efectuate asupra
informa˛iilor furnizate de cele douã periodice putem conchide asupra faptului cã la Sãcele a existat un
model de convie˛uire paºnicã între etnii.

Foto 1. Coperta revistei „Viaþa Sãceleanã”
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Foto 2. Coperta revistei „Plaiuri Sãcelene”
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Foto 3. Coperta revistei „Plaiuri Sãcelene” (format mic)

Foto 4. Redacþia revistei „Plaiuri Sãcelene”

The relationship between the Romanian and the Hungarian
living in the „Seven Villages” as reflected in the Sãcele interwar media
Abstract
This article shows our preoccupation with the way that the relationships between the Romanians
and the Hungarians were reflected in the written media of Sãcele, between the two World Wars. The
two magazines, „Via˛a Sãceleanã”, which was monthly issued during the January 1930 and May
1932 period, and „Plaiuri sãcelene”, also a monthly magazine that was issued without any
interruption between January 1934 and July 1940, were considered to be among the first periodicals
printed and published in the rural areas of Romania.
Aspects related to the three ethnic groups (the Romanian shepherds = mocanii, the Csango and
the Szekler) living in the Seven Villages of Sãcele have been presented according to four criteria:
economic, social, political and cultural. There are references to the policy that tried to introduce
Hungarian in schools, to the financial support given to public schools, to the origin and the presence
of the Romanians and Csangos in the region, to the economy of the time, the intercultural relations
and the religious life, to some reviews of certain Hungarian studies refering to Sãcele area.
For each of the four criteria, we managed to find solid arguments that confirm the relationships
between the Romanians and the Hungarians, as they were presented by the authors of the two
periodicals mentioned above.
Most of the articles are complex, some of them split into episodes that were published in
sequential issues of the magazines, others were reviews or event reports refering to past or recent
events, some others were only informative articles. Although the two magazines were published only
between the World Wars, the articles refer to events that had taken place in the 14th century as well as
to issues regarding the the life of the three groups – the Romanians, the Csangos and the Szeklers –
until the 1930s. Analysing the information available in the two monthly magazines, the conclusion is
that all three ethnic groups in Sãcele lived peacefully.
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