CONTROVERSE

Steagul lui Moise Secuiul,
pe Parlamentul Ungariei
Moise
Szekely

Revanşă
istorică

P

entru cine e însă la curent cu
statisticile economice, lucrurile
nu prea stau aşa nici pe departe,
iar vremurile demult apuse, în care românii
treceau graniţa la cumpărături peste Tisa au
făcut ca “micul trafic de frontieră” să aibă
acum mai degrabă un sens invers.Cert e că
pe Parlamentul de la Budapesta a fost arborat
steagul Ţinutului Secuiesc, ceea ce a provocat
oarece deranj pe meleagurile noastre.Ba chiar,
câteva minţi mai înfierbântate s-au repezit să
ceară măsuri radicale contra Budapestei, pentru
acest nou afront care este, între noi fie vorba, cel
puţin lipsit de o minimă delicateţe diplomatică
între două ţări vecine , care fac parte, umăr
la umăr, şi din UE, ca şi din NATO .Mă rog,
treacă de la noi, în ideea că, nu-i aşa, scopul
(electoral) scuză mijloacele(manipulatoare),
dar cred că noi trebuie să ne păstrăm calmul
şi să privim situaţia la rece.Iar primul lucru
care trebuie spus e că steagul secuilor a fost
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În Ungaria fiind în toi campania electorală, care va permite în premieră absolută şi votul
prin corespondenţă, era de aşteptat că vecinii noştri de la Vest îşi vor arunca din nou momelile
politicianiste şi dincoace de Carpaţi. Mai sunt încă destui etnici maghiari aici, dispuşi să creadă
că în garia criza ar fi mai blândă ca la noi.
arborat nu la Bucureşti, ci la Budapesta, ba
chiar pe Parlamentul Ungariei, omiţîndu-se
vechi adevăruri istorice pe care se vede treaba
că nu le cunosc (sau nu le recunosc ?!)nici
parlamentarii unguri ! Secole de-a rândul, regii
Ungariei au căutat să-i maghiarizeze pe secuii

de dincoace de Carpaţi, fiind binecunoscute
chiar alianţele lor cu domnii ţărilor române
în lupta contra nobililor maghiari.Cu alte
cuvinte,iată că, de unde vechea maghiarime
vroia să cucerească Ţinutul Secuiesc, drapelul
acesteia este arborat, ca o ironie a istoriei,
taman pe Parlamentul Ungariei! Şi-atunci,noi
ar trebui să ne declarăm deranjaţi, provocaţi şi
ofensaţi sau tocmai urmaşii urmaşilor nobilimii
maghiare care luptase fără succes contra
alianţei dintre... Mihai Viteazul şi Moise
Secuiul ?! Mai puneţi mâna pe carte, băieţi, şi
corigenţii de la Budapesta, dar şi guralivii de
la Miercurea Ciuc! Dar, dacă pentru lacunele la
istorie mai puteţi avea vreo scuză, la europenism
sunteţi de-a dreptul repetenţi, dacă invocaţi
autonomia pe criterii etnice, dintr-o perspectivă
sau din cealaltă. Sau nu ştiţi că, vorba aia, „Peaici nu se trece!”Oricum, pentru aducere
aminte, aruncaţi o privire şi la istoria de alături!
Radu Vlad Alexandrescu

