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Problema cea mai gravă pentru România este propaganda închipuită a reprezentanŃilor maghiarilor că 

s-ar duce o campanie de asimilare a maghiarilor de către români. 
Problema este tocmai pe dos, ei de-a lungul timpului, aşa cum voi arăta în tabelele de mai jos, au dus 

drastic la diminuare a populaŃiei româneşti prin diverse mijloace cum ar fi : omorîre, izgonire, asimilare, 
obligarea prin schimbare de nume în limba maghiară şi obligarea de a vorbi şi învăŃa limba maghiară. 

Voi da mai jos, aşa cum am zis mai sus, următoarele tabele, unde vă veŃi cutremura cum a fost 
diminuată populaŃia românească de-a lungul timpului.  

 
Diminuare drastică a populaŃiei românească din jud.Covasna 

 
 ComunităŃile care în sec.XVIII-lea aveau o populaŃie românească numeroasă, iar astăzi drastic 
diminuată sau chiar dispărută sînt: 
 
 Localitatea  Anul 1760  Anul 1992 
 Ghelnita:  600 români  60 români  
 Sînzăieni:  200 români  4 români  
 Valea Crişului: 180 români   7 români  
 Boroşneul Mic: 180 români   5 români  
 Moacşa:  171 români   11 români  
 Dalnic:   155 români   17 români  
 Bodoc:   130 români   54 români  
 Măgheruş:  124 români   0 români  
 Brateş:   115 români   6 români  
 Chilieni:  113 români   26 români  
 Zălan:   105 români   2 români  
 Dobolii de Sus: 100 români   3 români  
 
 În continuare, aceleaşi triste exemple pentru comunităŃile româneşti din judeŃul Covasna dispărute în 
sec.XX: 
  
 Localitatea   Anul 1900 !  Anul 1992 
 Micfalău:  851 români   23 români  
 Bixad:   674 români   37 români  
 Dobolii de Jos: 926 români   192 români  
 Belin:   685 români   170 români  
 Comandău:  418 români   79 români  
 Chichiş:  433 români   154 români  
 Lisnău:  484 români   23 români  
 Aita Seacă:  316 români   44 români  
 Cernat:   235 români   44 români  
 BăŃanii Mari  207 români   77 români  
 Lemnia:  185 români   11 români   
 Valea Zălanului: 172 români   7 români  
 Bicfalău:  164 români   19 români  
 Sîntionlunca:  159 români   20 români  
 Turia:   145 români   19 români  
 Ilieni:   131 români   11 români  
 Reci:   128 români   26 români  
 Poian:   111 români   1 român  
 ş.a.m.d. 
 
     [vezi Flacăra lui Adrian Păunescu, nr.13 / 29.11.2001, pag.30] 
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Diminuare drastică a populaŃiei românească din jud.Harghita  
 
 
 
 Pentru secolul al XVII-lea: 
 
 Localitatea  Anul 1750   Anul 1992  
 Bodogaia:  300 români   5 români  
 Porumbenii Mari: 200 români    10 români  
 Brădeşti:  121români    9 români  
 Caşinu Nou:  110 români    4 români 
 Ciucsîngiorgiu: 178 români   3 români  
 Ditrău:   300 români    6 români  
 Filiaş:   100 români(la anul 1733)  5 români  
 Joseni:   286 români    71români  
 Mărtiniş:  105 români    5 români  
 Plăieşii de Sus: 325 români(la anul 1733) 64 români  
 Satu Nou:  300 români    1 român  
 Sîndominic:  258 români    19 români  
 Vidacut:  400 români   216 români 
 
 Pentru secolul al XIX-lea: 
 Localitatea  Anul 1850   Anul 1992  
 Tomeşti:  240 români    5 români  
 Mereşti:  431 români    1 român  
 Lăzăreşti:  259 români    4 români  
 Valea Strîmbă: 147 români    15 români  
 Eliseni:  182 români    6 români  
 Suseni:  110 români    14 români  
 Cuşmed:  115 români    0 români  
 Ciumani:  127 români    17 români  
 Crăciunel:  106 români    2 români 
 Ocland:  355 români    7 români 
 
 Pentru secolul al XX-lea: 
 Localitatea  Anul 1930   Anul 1992  
 Frumoasa:  588 români(la anul 1900)  13 români 
  Mihăileni:  493 români   4 români  
 Armăseni:  101 români    0 români 
 Cristuru Secuiesc: 333 români    110 români  
 Lăzarea:  286 români(la anul 1910) 37 români  
 VlăhiŃa:  644 români    62 români  
 ş.a.m.d. 
 
 
     [vezi Flacăra lui Adrian Păunescu, nr.13 / 29.11.2001, pag.30] 
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Români şi unguri  

 
Conform calculelor lui Zoltan David, în 1787, în Ungaria existau [ vezi Getica nr.1-2 din 1992, Ed.Gândirea, 

pag.85, parag.3.43.19 sau lucrarea lui Pierre CHAUNU, CivilizaŃia Europei în secolul luminilor, Bucureşti, 
Ed.Meridiane, 1986, vol.I, 470 pagini ] conform tabelului de mai jos:  

 

 
          În raportul inedit al Comandantului militar al Ardealului între 1771 - 1784, Feldmarchallieutenant Johann Franz 
Baron înaintat spre documentare, împăratului Iosif al II-lea, înaintea începerii călătoriei sale, din anul 1773, în 
Transilvania, privitor la populaŃia Transilvaniei se dau următoarele cifre [ vezi Getica nr.1-2 din1992, Ed.Gândirea, 
pag.85, parag.3.43.20 ] conform tabelului de mai jos :  
 

             

 
În Getica nr.1-2 din 1992, Ed.Gândirea, pag.85 şi 86, parag.3.43.21, vezi următoarele :  
Dacă din cei 1.550.000 români (cifră subevaluată), declarată la recesămîntul maghiar din 1787, se scad cei 

677.308 români recenzaŃi în Transilvania şi Banat, rezultă că pe teritorul Ungariei de astăzi, la finele secolului XVIII, se 
găseau încă 872.692 români, care nu-s alŃii decît vlahii pe care-i menŃionează, în primul mileniu al erei noastre, 
Cronica pictată de la Viena şi numeroase documente maghiare, vezi parag.3.43.15.f din Getica nr.1-2 din 1992, 
Ed.Gândirea, pag.82.    

Coform statisticilor maghiare la sfîrşitul sec. al XVIII-lea românii reprezentau, pe actualul teritoriu al Ungariei, 
încă 25% din totalul populaŃiei. Tot coform statisticilor maghiare populaŃia românească din Transilvania a ajuns, în 
1910, la 2.821.720 suflete, înregistrînd în 138 ani, o creştere de (adică 2.821.720 : 677.308 = 4,166 subnormală 
pentru secolul trecut). 

Dacă aplicăm un coeficient  de creştere mai mic, de 3,7, populaŃiei româneşti din Ungaria, se ajunge, în 1910, 
la o populaŃie românească în teritoriul actual al Ungariei de 3.228.960 persoane (adică 872.692 x 3,7 ≈ 3.228.960 
persoane). 

Împreună cu populaŃia românească din Ardeal, pe teritoriul întregii Ungarii locuiau, în 1910, 6.050.680 români, 
(2.821.720 + 3.228.960 = 6.050.680) adică 28,97% din populaŃia Ungariei, care era de 20.886.000 locuitori. 
Din cei 3.228.960 români, se recunosc după recesămîntul din 1910 numai 126.446 (!). Ce s-a întîmplat cu cei 
3.102.494 români de pe teritoriul actual al Ungarie i? ( adică 3.228.960 – 126.446 = 3.102.494 au dispărut ?!). 

Dacă, prin absurd, s-ar admite că, în timp ce populaŃia românească din Ardeal s-a înmulŃit de 4,166 ori, 
aceeaşi populaŃie românească de pe teritoriul actual al Ungariei nu ar fi avut nici o creştere, rămînînd la reproducerea 
simplă, tot ar fi trebuit să se găsească, la recesămîntul din 1910, în actuala Ungarie, 8.726.692 români, măcar cei 
recenzaŃi la recesămîntul din 1787. Or, statistica maghiară declară numai 126.466 români, la 1910, în actuala Ungarie 
[dar în Transilvania tot statistici maghiare erau 2.821.720 români + 126.466 (!) români din Ungaria = 2.948.186(!) ar 
trebui ≈ în 1910 să fie 6.050.680 români] cea ce arată limpede că, direct sau numai scriptic, prin falsificarea realităŃii, 
numai în aceşti 123 ani cel puŃin 746.226 (872.692 – 126.466 = 746.226), dar cel mai probabil 3.102.494, români au 
fost deznaŃionalizaŃi. 

Din Getica nr.1-2 din 1992, Ed.Gândirea, pag.87, parag.3.43.22, vezi următoarele : 
La recesămîntul din 1930, în România s-au înregistrat 1.357.276 secui şi maghiari, iar după 47 ani, la 

recesămîntul din 1977, s-au declarat secui şi maghiari 1.713.928 persoane, reprezentînd o creştere de 26,6%, iar în 
1988 au fost înregistraŃi ca secui şi maghiari 1.753.200 locuitori, cu 29,5 mai mulŃi ca în 1930. 

Dacă se Ńine seama de faptul că în acelaşi interval de timp, în Ungaria, creşterea populaŃiei a fost de numai 
20% (de la 8.686.519 la 10.430.000) reiese cu toată evidenŃa că în România condiŃiile de dezvoltare ale maghiarilor 
au fost net superioare celor din Ungaria. 

În plus din România s-au stabilit în Ungaria cîteva mii de persoane care au diminuat efectele depresiunii 
demografice, constantă în Ungaria în ultimii aproximativ 30 de ani.  

Pentru acest comportament, legal, corect, etic, România avea dreptul să aştepte recunoştinŃa oficialităŃilor 
maghiare. Cu toate acestea, ignorînd dreptul şi obligaŃia la civilitate şi raporturile de drept internaŃional, Ungaria se 
plînge tuturor curŃilor străine şi forurilor internaŃionale că România ar deznaŃionaliza minoritatea maghiară, ceea ce 
este în întregime fals.  

ToŃi cei care au locuit sau locuiesc în România, indiferent de naŃionalitate sau religie, ştiu foarte bine că 
românii nu au avut niciodată astfel de preocupări, că un dicton specific românesc spune „lasă-l în legea lui“, să se 
închine, să vorbească cum vrea fiecare.  

Unguri  Români  Sloveni Germani Ruteni Sîrbi CroaŃi Evrei łigani 
Alte 
naŃii Total ObservaŃii 

3.500.000 1.550.000 1.250.000 1.050.000 340.000 300.000 120.000 ? ? 280.000 8.300.000 Dar evrei şi Ńigani 

41,70% 18,50% 14,90% 12,50% 4% 3,60% 1,40% ? 3,30% 100% nu sînt? 

3.000.000 1.550.000 1.250.000 1.050.000 340.000 300.000 120.000 500.000 190.000 8.300.000 „Stat naŃional 

35,70% 18,50% 14,90% 12,50% 4% 3,60% 1,40% 6,00% 3,40% 100% 
unitar“(!?) ≈35% 

unguri 

Unguri+ Români                Saşi Total   

secui                       

257.825 677308               130.884 1.066.017   

24,18% 63,54%               12,28% 100%   


