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ETICA MINORITARÃ MAGHIARÃ INTERBELICÃ
DIN PERSPECTIVA PROVOCÃRILOR CONTEMPORANE
ALE DIVERSITÃÞII
Începând cu a doua jumãtate a anilor 90, în pofida unor evoluþii extrem
de promiþãtoare în istoria relaþiilor politice româno-maghiare de nivel înalt, s-au
întregistrat ºi câteva eºecuri rãsunãtoare. Deºi colaborarea între actorii politici
proeminenþi pãrea sã creeze premisele rezolvãrii unor dispute prelungite  privind, printre altele, statutul limbii maghiare în spaþiul public din România,
restituirea unor proprietãþi cu valoare de simbol pentru comunitatea maghiarã sau înfiinþarea ºi susþinerea de cãtre statul român a unor instituþii pe care
reprezentanþii etniei maghiare le considerã vitale pentru reconstrucþia unui
cadru organizatoric capabil sã garanteze condiþiile existenþei comunitare a
minoritãþii maghiare pe meleagurile ei natale, ºi pe care maghiarii le revendicã în virtutea calitãþii lor de contribuabili , în momentele cruciale forþele politice aflate în poziþii guvernamentale pãreau sã dea înapoi într-un mod cât se
poate de abil, considerând cã preþul pe care îl vor avea de plãtit pentru cedarea în faþa unor astfel de pretenþii s-ar putea dovedi nerentabil. ªi într-adevãr, au fost destule ocazii care au demonstrat cã asumarea voinþei politice ºi a
responsabilitãþii în privinþa unor astfel de decizii se plãteºte încã scump în
România, chiar ºi la mai bine de zece ani dupã 1989. Opinia publicã este
extrem de uºor de manipulat prin teme adiacente, în discursul public revenind
frecvent, ºi de cele mai multe ori pe un ton alarmant, întrebarea Ce vor, în
fond, ungurii?  întrebare la care nu existã la ora actualã un rãspuns suficient
de articulat, care sã permitã purtarea unui dialog constructiv. Încercãrile de
rãspuns la aceastã întrebare, care se avanseazã cu diferitele ocazii, submineazã de regulã prin primele douã-trei constatãri  ce fac referire, în mod invariabil, la diverse forme de autonomie  ºansele continuãrii schimbului de opinii.
Nu este întâmplãtoare o asemenea atitudine! Discrepanþele între obiectivele, respectiv opþiunile etnopolitice ale maghiarimii din România ºi disponibilitatea majoritãþii de a le accepta sunt încã atât de mari, încât cu greu se
poate imagina o forþã politicã din România care ºi-ar putea permite satisfacerea fãrã rezerve a tuturor obiectivelor minoritare, fãrã pericolul destabilizãrii propriilor poziþii. În mod oarecum paradoxal: dacã ar exista o asemenea
forþã politicã, ea ar putea avea, probabil, consecinþe catastrofale pentru viitorul democraþiei în România.
Moºtenirea perioadei comuniste se dovedeºte a fi o grea povarã ºi în aceastã privinþã: poziþiile pierdute îndeosebi în ultimul deceniu al regimului comunist  ca sã ne referim doar la acestea  se recâºtigã greu, încercãrile susþinute
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în acest sens ale minoritãþii maghiare lovindu-se parcã de rezistenþa unor generaþii educate în spiritul naþionalismului promovat de Partidul Comunist, care a
inserat o veritabilã cezurã în conºtiinþa istoricã a societãþii româneºti, ignorând
fapte ºi rescriind capitole întregi din istorie pe care maghiarii din România le
percep ca reprezentând interesele unei politici abile de omogenizare.
Deºi aceste tendinþe de omogenizare a populaþiei de pe vremea comunismului au avut consecinþe dramatice pentru minoritatea maghiarã, trebuie sã
recunoaºtem cã din perspectiva filosofiei politice moderne ele pot fi interpretate ºi ca un demers firesc din partea statului român: din moment ce
diversitatea etnoculturalã este  sau, dupã cum vom vedea, a fost pânã nu de
mult  perceputã de curentele dominante ale gândirii politice ca o anomalie,
pentru care nu existã instrumente larg acceptate, menite sã gestioneze consecinþele fenomenului, încercarea statului român de a asimila cât mai rapid
ºi eficient segmentele de populaþie percepute ca alogene, aidoma statelor
dezvoltate din Europa de vest, este nu numai fireascã, dar ºi legitimã  conform logicii dominante a sistemului internaþional, cel puþin. În fond, Ungaria a urmãrit aceleaºi obiective prin politicile sale de dupã 1867 privind tratamentul minoritãþilor naþionale, iar ipoteza conform cãreia gradul relativ
ridicat de toleranþã pe care a manifestat-o  împrejurare frecvent invocatã de
analiºtii maghiari de astãzi  a putut juca un rol important în favorizarea succesului miºcãrii naþionale a românilor din Transilvania, a constituit un
important avertisment pentru statul român care îºi vedea obiectivele definite ca atare. Din perspectiva acestei logici, statul român s-a dovedit a fi, întradevãr, considerabil mai eficient decât Coroana Ungarã: în timp ce în 1930
aproape o treime din populaþia României de atunci aparþinea unei minoritãþi
naþionale (recensãmântul din anul respectiv înregistrând deja situaþia, fãrã
cei aproximativ 200.000 de maghiari care s-au repatriat dupã semnarea Tra1
tatului de la Trianon) , în 2002 ponderea minoritãþilor naþionale din populaþia României a scãzut la aproximativ 10 procente.
Aceastã logicã dominantã în gândirea politicã internaþionalã, care considera diversitatea ca o anomalie ºi care justifica  prin consecinþele sale  adoptarea de cãtre state a unor diferite politici de asimilare în vederea asigurãrii unui
grad mai mare de stabilitate pe glob, a început sã cedeze în faþa unor abordãri
mai nuanþate în urma prãbuºirii comunismului, când democraþia  cu consecinþele sale de transparenþã, libertate de exprimare ºi de mobilizare politicã 
a început sã penetreze regiuni întinse ale lumii, dominate pânã nu de mult de
regimuri totalitare, autoritariste. În urma acestor evoluþii, care s-au înscris în
2
ceea ce Samuel P. Huntington numea cel de al treilea val de democratizare ,
1

2

Cf. Recensãmântul general al populaþiei României din 29 decembrie 1930, II,
publicat de Sabin Manuilã, Bucureºti, Institutul Central de Statisticã, 1938,
p.XXVIII-XIX.
Samuel P. Huntington, The third wave: democratization in the late twentieth century, Norman, University of Oklahoma Press, 1991.
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ºtiinþa politicã care fundamenteazã, prin conceptele sale dominante, sisteme
politice tradiþionale, se vede confruntatã cu veritabile provocãri.
Dificultãþile instaurãrii democraþiilor autentice în þãrile post-comuniste,
pe de o parte, revenirea în actualitate în ultimii ani a unor consecinþe ale provizoratelor etnopolitice care s-au instaurat în diferite zone ale lumii în urma
prãbuºirii sistemului colonial, pe de altã parte, ºi  nu în ultimul rând  revigorarea unor identitãþi etnoculturale sau regionale, considerate ca fiind asimilate demult cu succes, din democraþiile liberale de tip occidental au adus în
atenþia specialiºtilor o serie de constatãri semnificative: 1) A început sã devinã tot mai evident faptul cã funcþionarea eficientã a democraþiilor liberale de
tip occidental presupune în mod tacit un grad avansat de omogenitate a societãþilor administrate cu instrumentele specifice acestui sistem politic; 2) Din
ce în ce mai mulþi specialiºti admit cã sistemul instituþional al democraþiei
reprezentative ºi modul în care drepturile individuale ale omului sunt instituþionalizate ºi garantate de cãtre marea majoritate a statelor lumii au puternice consecinþe asimilaþioniste, favorizând în mod evident acea parte a cetãþenilor care aparþin culturii dominante, reprezentatã de regulã de majoritatea
populaþiei, cultura respectivã fiind susþinutã prin pârghiile specifice statului,
precum limba oficialã, prin care cetãþenii se pot adresa diverselor instituþii ºi
care este acceptatã spre a fi folositã în spaþiul public, curriculumul naþional
din sistemul învãþãmântului de stat, sãrbãtorile oficiale etc; 3) Consecinþele
acestor constatãri nu reprezintã nicidecum un fenomen marginal: din numãrul total de state existente la ora actualã (194), doar o micã parte (sub 20) pot
fi considerate omogene din punct de vedere etnocultural, iar în cazul noilor
democraþii care au rezultat în urma prãbuºirii comunismului situaþia este
agravatã de segmente importante neasimilate ale populaþiei în practic toate
þãrile devenite independente, segmente care se folosesc de prerogativele
democraþiei, oricât de formale ar fi acestea, prin mobilizare ºi prin participarea la competiþia politicã a unor organizaþii sau partide etnice care încearcã
sã articuleze ºi sã reprezinte interesele segmentelor respective; 4) Rezultatele
foarte modeste ale acestor încercãri, rezistenþa de care se loveºte adeseori
încercarea de articulare a intereselor unei comunitãþi minoritare, pe de o parte, împreunã cu problemele de naturã similarã care au ieºit la ivealã, în ultimii ani, ºi în unele þãri occidentale cu sistem democratic consolidat (precum
în Marea Britanie, Franþa, Belgia, Spania, Canada, Australia, Noua Zeelandã
etc), pe de altã parte, au adus în atenþia specialiºtilor o serioasã rãmânere în
urmã a ºtiinþelor ºi a teoriei politice. Fiind vizibil influenþate de ipoteza tacitã a omogenitãþii societãþilor moderne, acestea în mod evident duc lipsa unor
concepte capabile sã reflecte mai nuanþat consecinþele etnopolitice ale gradului de diversitate ce caracterizeazã lumea contemporanã, dar totodatã sunt ºi
incapabile sã fundamenteze cu succes instituþii politice ale coexistenþei,
acceptabile deopotrivã pentru minoritãþi ºi majoritãþi. Mai mult, cum aceste
instituþii au ºansa sã devinã eficiente doar în mãsura în care corespund unor
situaþii particulare, foarte diverse de regulã  lucrul acesta presupunând un
9
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intens ºi susþinut dialog între pãrþi , conceptele dominante ale teoriei politice contemporane sunt de aºa naturã încât exclud tocmai posibilitatea acestui
dialog, determinându-i pe virtualii parteneri sã alimenteze propriile temeri ºi
prejudecãþi în ceea ce priveºte semnificaþia unor termeni precum integrare,
asimilare, drepturi colective, autodeterminare, autonomie, separare, segregare sau secesiune.
Unele consecinþe ale acestor constatãri se regãsesc, trebuie sã admitem,
în acele standarde de comportament statal faþã de proprii cetãþeni care au
rezultat în contextul eforturilor de integrare a democraþiilor tinere postcomuniste în clubul democraþiilor consolidate, reprezentate de ceea ce se
numea la acea vreme structurile euro-atlantice. Lipsa bazelor conceptuale
solide ale acestor standarde, aºezate pe un larg consens al majoritãþii statelor, a devenit evidentã însã în ultima vreme prin douã consecinþe mai bizare. A apãrut, pe de o parte, fenomenul standardelor duble, care reflectã lipsa de disponibilitate a unor state (precum Franþa, Grecia, dar  surprizã  ºi
unele state frecvent invocate de reprezentanþii minoritãþilor central- ºi esteuropene ca model în ceea ce priveºte tratamentul grupurilor etnice, ca Belgia, Marea Britanie, Spania, Elveþia, Italia, etc) de a accepta obligativitatea
standardelor respective pentru modul în care ele gestioneazã consecinþele
diversitãþii cu care sunt confruntate, în pofida faptului cã standardele despre
care vorbim au fost anevoios negociate, iar ele se rezumã de cele mai multe
ori la cerinþe minimale, care sunt departe de a-i mulþumi pe deplin pe membrii comunitãþilor mobilizate. Au fost semnalate, în al doilea rând, cazuri în
care mandatul unor instituþii interguvernamentale (NATO sau OSCE, de
exemplu) devine purtãtorul unui mesaj conform cãruia doar acele minoritãþi
naþionale sunt luate în serios de comunitatea internaþionalã ºi sunt ascultate, referitor la obiectivele lor comunitare, care recurg la mijloace violente.
Ambele evoluþii denotã în mod evident un semnificativ eºec al ideilor politice dominante în lumea noastrã contemporanã, în care conºtientizarea
accentuatã ºi la scarã largã a consecinþelor diversitãþii tinde sã declanºeze
reflexe comunitare din partea majoritãþilor care îºi vãd periclitate interesele
prin afirmarea în spaþiul public a unor identitãþi colective cu caracter etnocultural, revendicând recunoaºtere oficialã ºi o gamã largã de drepturi.
Dacã în cazul majoritãþilor lipsa de interes faþã de instituþiile politice ale
convieþuirii este, într-un fel, lesne de înþeles, ea se explicã cu greu dacã devine caracteristica unei minoritãþi. Or, tocmai acest lucru pare sã fi fost un specific dominant ºi în spaþiul transilvan de coexistenþã a mai multor culturi,
unde în decursul primei jumãtãþi a secolului XX românii ºi maghiarii au
schimbat de trei ori consecutiv rolul de majoritar, respectiv de minoritar: în
1918, 1940 ºi 1944. Dacã în baza logicii formale ne-am putea aºtepta ca aceste experienþe sã fi facilitat apariþia unei sensibilitãþi aparte ºi o mai atentã
înþelegere atât a condiþiei de minoritar, cât ºi a doleanþelor specifice acestei
condiþii, logica crudã a realitãþilor politice a impus ºi pe aceste meleaguri
succesiunea unor regimuri care prea puþin au diferit în ceea ce priveºte
10
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modul de definire a raporturilor proprii cu alteritatea. În loc de o istorie a
convieþuirii, în spaþiul transilvan se poate vorbi doar de istoria unor existenþe alãturate, adesea paralele, care au rezultat în urma clivajelor generate de
ambiþiile de stat naþional rivale ale guvernanþilor de la Budapesta, respectiv
Bucureºti. Fiind încapsulate în convingerea autosuficienþei, aceste ambiþii
rivale au urmãrit strategia unor construcþii naþionale ºi statale bazate pe ideea
excluderii, ceea ce a facilitat apariþia unor veritabile culturi  politice, înain3
te de toate  ale ignorãrii reciproce .
Deºi bãtãlia între cele douã ambiþii rivale de stat naþional pare sã fi fost
câºtigatã în mod indubitabil de partea românã, minoritatea maghiarã din
România s-a regãsit de câteva ori, inclusiv în perioada de dupã 1989, în
situaþii în care cele douã concepþii de stat rivale au intrat în coliziune în contextul disputelor privind obligaþiile ºi prerogativele pe care autoritãþile statului român, respectiv ungar le au faþã de minoritatea maghiarã din România
 o astfel de ocazie recentã fiind disputa româno-maghiarã pe marginea Legii
statutului maghiarilor din afara graniþelor Ungariei. Prelungirea într-un mod
nefiresc a acestor dispute oferã dovada incontestabilã a faptului incomod cã
statul român nu a reuºit încã sã integreze în mod eficient comunitatea
maghiarã, care este încã departe sã propãºeascã, raportat cel puþin la obiectivele proprii  deºi, simbolic vorbind, douã state se aflã în competiþie pen4
tru cumpãrarea sufletului ei .
Una din consecinþele contemporane ale acestor evoluþii istorice cu multã specificitate este, înainte de toate, existenþa a douã spaþii imaginare ale
mentalului colectiv, unul românesc, celãlalt maghiar, care se ignorã reciproc,
susþinând douã discursuri care nu se întâlnesc niciodatã ºi care se pot baza
3

4

Aceasta este concluzia care se desprinde dintr-o interesantã lucrare a istoricului
Sándor Bíró, elaboratã în 1945-1946, care a realizat o analizã comparatã amãnunþitã a situaþiei românilor transilvãneni în perioada 1867-1918, cu cea a minoritãþii maghiare din România Mare (1918-1940). Vezi Sándor Bíró, The Nationalities
Problem in Transylvania 1867-1918. A Social History of the Romanian Minority
under Hungarian Rule, 1867-1918 and of the Hungarian Minority under Romanian Rule, 1918-1940, New York, Columbia University Press, 1992. Ideea apare ºi
într-o lucrare a reputatului istoric maghiar László Makkai, întitulatã Magyarromán közös múlt [Istoria comunã a maghiarilor ºi românilor], apãrutã într-o primã ediþie în 1948 (Budapesta, Teleki Intézet, 278 p.) ºi republicatã în 1989 (Budapesta, Hét torony könyvkiadó), iar mai recent într-o valoroasã lucrare a istoricului
german de origine transilvãneanã Harald Roth, Kleine Geschichte Siebenbürgens,
Köln, Böhlau Verlag, 1996 (cu o nouã ediþie în 2003), care analizeazã dintr-o perspectivã detaºatã semnificaþia paralelismelor  împreunã cu consecinþele interdependenþelor, deºi nedorite, inevitabile pânã la urmã  din spaþiul definit de existenþele alãturate ale celor trei comunitãþi transilvãnene: românã, maghiarã ºi
germanã. (Vezi ºi lucrarea coordonatã de Harald Roth, Minderheit und Nationalstaat: Siebenbürgen seit dem Ersten Weltkrieg, Köln, Böhlau Verlag, 1995, în seria
Siebenbürgisches Archiv. Folge 3).
Vezi în acest sens ºi reflecþiile lui Gabriel Andreescu în cartea sa Ruleta. Români
ºi maghiari, 1990-2000, Iaºi, Edit. Polirom, 2001.
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în consecinþã pe adevãruri contradictorii, adesea ireconciliabile. Reproducerea acestor spaþii ale imaginarului colectiv dincolo de domeniul de relevanþã al capitolelor de istorie (considerate încheiate doar de cãtre cei naivi)
se explicã în mod evident prin interese bine articulate, care  oricât de nefaste sã fi fost consecinþele lor pentru istoria recentã a regiunii  nu pot fi trecute cu vederea. Exploatarea abilã ºi în momente decisive a sentimentelor
antiromâneºti sau antimaghiare latente în sânul diferitelor segmente de
populaþie s-a dovedit a fi un instrument mobilizator ºi eficient de ambele
pãrþi, ºi ar fi deci iluzoriu sã ne aºteptãm ca actorii politici sã renunþe la el
de bunã voie, într-un viitor apropiat.
În cadrul unui demers academic însã, cu scopul declarat de a contribui la
formarea opiniei publice, nu este, poate, exagerat ºi neavenit sã încercãm a
atrage atenþia cititorului asupra ipotezei cã eºecul spectaculos de reconciliere
a intereselor române ºi maghiare  atât în context intern, în privinþa raporturilor dintre majoritate ºi minoritate, cât ºi în ceea ce priveºte relaþiile interstatale  poate fi pus, dincolo de simulacrul intereselor nedeclarate, dar urmãrite în
mod consecvent de ambele pãrþi, ºi pe seama inexistenþei unei baze solide, de
naturã spiritualã ºi conceptualã, plãnuitã ºi clãditã cu rãbdare, a înþelegerii
reciproce privind natura determinãrilor, a obiectivelor ºi demersurilor de o
parte ºi alta  cunoaºterea ºi înþelegerea fiind faze indispensabile ale acceptãrii. Nu poate fi negat cã au existat numeroase iniþiative memorabile, cã se gãsesc personalitãþi care  confruntând uneori chiar riscul sã fie consideraþi trãdãtori de propria lor comuniate  au adus o contribuþie apreciabilã la
facilitarea dialogului româno-maghiar, impactul acestora fiind însã departe de
ce ar fi necesar. Ca sã ne dãm seama ce presupune o astfel de construcþie spiritualã ºi conceptualã, este suficent sã ne gândim la modelul de reconciliere
franco-german  deºi mulþi îl considerã nerelevant în contextul problematicii
tratatã aici , la nivelul de coordonare între diverse instituþii ale celor douã state, sau la nivelul de mobilizare a resurselor umane ºi materile pe care acest
5
model l-a presupus ºi le-a pus, decenii la rând, în miºcare .
Este fãrã îndoialã de bun augur cã o sumarã colecþie de texte care se
doreºte a fi un modest element de construcþie la dispoziþia unui astfel de viitor
proiect  de aºezare a bazelor spirituale ale reconcilierii româno-maghiare 
apare cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii ºi al Cultelor de la Bucu5

Pomenirea acestui model în contextul relaþiei minoritãþii maghiare cu statul
român ar putea fi, într-adevãr, exagerat. Dacã avem însã în vedere evoluþia raporturilor între România ºi Ungaria din perspectiva lãrgirii spre est a Uniunii Europene, raporturi care sunt în mod evident influenþate de situaþia minoritãþii
maghiare din România, stabilitatea Europei Centrale  inclusiv dupã aderarea
României  ar putea justifica luarea în considerare a modelului respectiv. În acest
context, Centrul pentru Resurse ºi Diversitate Etnoculturalã din Cluj a iniþiat o
anchetã ce vizeazã identificarea unor repere ale colaborãrii ºi apropierii dintre
cele douã naþiuni. Rezultatele acestui demers vor apãrea cât de curând sub forma
unui volum îngrijit de Smaranda Enache ºi Levente Salat.
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reºti. Cât de lung este însã drumul care trebuie sã fie parcurs, cât de adânci
sunt încã prãpastiile peste care punþile trebuie atent aºezate, o aratã tocmai
orizontul textelor cuprinse în aceastã antologie.
Volumul de faþã cuprinde 24 de texte elaborate de 16 autori, în majoritatea covârºitoare a cazurilor personalitãþi proeminente ale vieþii intelectuale
maghiare din România interbelicã. Alegerea autorilor ºi a textelor nu a fost o
sarcinã uºoarã, cele supuse atenþiei cititorului prin colecþia de faþã constituind doar o infimã parte din tot ceea ce a însemnat discursul identitar
6
maghiar din România în perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale .
Selecþia are în mod inevitabil serioase probleme de reprezentativitate, atât în
ceea ce priveºte autorii, cât ºi textele alese, dar sperãm cã volumul poate fi
considerat revelator, totuºi, în ceea ce priveºte eforturile, cu tente dramatice
pe alocuri, prin care maghiarimea din România a încercat sã se regãseascã
dupã ratificarea de cãtre parlamentul maghiar a Tratatului de Pace de la Trianon, a cãutat reperele autodefinirii în noul context ºi a urmãrit explicitarea,
pentru ea însãºi înainte de toate, a condiþiilor care aveau sã-i permitã continuarea existenþei comunitare în noul cadru statal în care i-a fost sortit sã trãiascã. Prin accentul pus pe aceste aspecte se explicã faptul cã majoritatea
covârºitoare a textelor aparþin genului eseistic ºi cã predominã considerentele privind determinãrile de ordin etic ale condiþiei de minoritar. Pe lângã
evidentele sale avantaje, genul eseistic are însã ºi serioase limitãri, ceea ce
face necesarã constatarea cã o antologie asemãnãtoare de texte analitice, de
naturã sã reflecte mai fidel diferitele aspecte ale istoriei sociale a minoritãþii
maghiare din România perioadei interbelice ar fi la fel de oportunã.
Textele selectate au fost incluse în volum în ordine cronologicã. Din
punctul de vedere al orizontului ideatic ele se înscriu între douã repere:
manifestul lui Károly Kós, întitulat Glasul care strigã, ºi eseul incediar al lui
Sándor Makkai, ce poartã titlul emblematic Nu se poate.
Primul text, publicat în ianuarie 1921, a marcat, la scurtã vreme dupã
ratificarea în parlamentul Ungariei a Tratatului de Pace, sfârºitul rezistenþei
pasive în care s-au retras funcþionarii de stat maghiari, care au refuzat  recurgând la argumentul non possumus  sã depunã jurãmântul pe constituþia
Regatului Român, anunþat pentru data de 29 decembrie 1918, dându-ºi demisia din posturile pe care le-au ocupat. Deºi politica rezistenþei pasive a fost
anunþatã în esenþã de comuniatatea funcþionarilor, la ea a aderat o parte
însemnatã a personalitãþilor influente ale vieþii politice din Transilvania, pro6

Pentru a oferi cititorului o bazã de comparaþie, menþionãm cã o monografie
despre producþia de carte ºi de periodice în limba maghiarã publicate pe teritoriul României în perioada 1919-1940 a identificat 6948 titluri (8700 de volume)
ºi o enormã cantitate de articole publicate în cele mai diverse periodice. Vezi
István Monoki, Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940), I. Kötet,
Könyvek és egyéb nyomtatványok [Producþia de carte în limba maghiarã din
România (1919-1940), vol. I, Cãrþi ºi alte publicaþii], Kolozsvár-Budapest, Erdélyi
Múzeum Egyesület-Országos Széchenyi Könyvtár, 1997.
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punându-ºi sã devinã carii mãcinãtoare în lemnul strãin, dupã cum a obser7
vat un neiertãtor analist al perioadei, Imre Mikó . Károly Kós  împreunã cu
Miklós Krenner ºi György Bernády, autori prezenþi în volumul de faþã  se
numãra printre cei care au considerat cã prin politica rezistenþei pasive
maghiarii din Ardeal au ºanse sã piardã mai de grabã decât sã câºtige. Aceasta a fost convingerea care l-a îndemnat pe Kós la redactarea ºi publicarea
manifestului amintit, intitulat Glasul care strigã, devenit cunoscut ulterior ca
manifestul activismului minoritar maghiar din România, prin care i-a încurajat pe membrii comunitãþii sã se implice activ ºi în mod organizat în viaþa
publicã din România. Deºi nu ne putem permite sã intrãm într-o analizã mai
amãnunþitã a proclamaþiei, meritã accentuat faptul cã importanþa acestuia nu
poate fi subestimatã: propunerea organizãrii unei vieþi spirituale de sine stãtãtoare a maghiarimii din România a necesitat accentuarea unor particularitãþi aparte ale comunitãþii ºi a însemnat, prin consecinþele sale implicite, programul politic al ruperii acesteia din sânul naþiunii maghiare. Gestul lui Kós
a ºi fost taxat ca atare, proclamaþia fiind asemuitã cu comportamentul unor
parveniþi politici maghiari, consideraþi a fi colaboraþioniºti fãrã principii ai
puterii ºi ridiculizaþi în presa vremii pentru faptul cã au acceptat, încã din
8
1919, câteva fotolii de parlamentar la Bucureºti, oferite de Iuliu Maniu .
7

8

Mikó Imre, Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918 december
1-tõl 1940 augusztus 30-ig [Douãzeci ºi doi de ani. Istoria politicã a maghiarimii
transilvãnene de la 1 decembrie 1918 pânã la 30 august 1940], Budapest,
Stúdium Kiadó, 1941, p.21.
Pentru a ilustra cât de întortochiate sunt cãile condiþiei de minoritar, meritã
amintit aici în treacãt cã autorul proclamaþiei este acelaºi Károly Kós, care a fost
izgonit de cãtre cenzura comunistã a anilor 1980 din paginile publicaþiilor
maghiare din România, pentru un minuscul articol semnat în toamna anului
1940, prin care a salutat instalarea autoritãþilor maghiare în Transilvania de
Nord, efectele acestei proscrieri simþindu-se pânã în zilele noastre. Deºi condamnarea acestui gest din perspectiva sentimentului naþional al românilor nu necesitã comentarii, este totuºi dramatic cã importanþa pe care sensibilitatea majoritãþii o atribuie gestului respectiv poate discredita semnificaþia unei opere întregi,
pusã în slujba integrãrii cu succes a minoritãþii maghiare din România. Cazul
devine ºi mai dramatic dacã adãugãm cã este vorba despre acelaºi Károly Kós
care în 1911 a trimis un articol la o revistã din Budapesta, în care a relatat despre
douã evenimente culturale ce au avut loc în acele zile: aniversarea a 50 de ani de
existenþã a organizaþiei ASTRA, comemoratã prin mare fast la Blaj, ºi un eveniment similar de la Cluj, organizat de instituþia corespondentã a maghiarilor din
Transilvania, EMKE. Paralela între cele douã festivitãþi realizatã de tânãrul Kós a
surprins o masã disciplinatã ºi unitã de peste zece mii de suflete adunate la Blaj,
pãtrunse de mãreþia momentului, în timp ce la Cluj a descris comportarea ceremonioasã a câteva sute de înalþi reprezentanþi ai maghiarimii, împãrþiþi în grupãri
adverse ºi implicaþi în tot felul de conflicte ridicole. Concluzia la care Károly Kós
a ajuns în urma acestor experienþe, cu ºapte ani înainte de Marea Adunare Naþionalã a românilor de la Alba Iulia, a fost cã soarta maghiarilor din Transilvania
este pecetluitã ºi cã judecata istoriei nu mai poate fi evitatã. Vezi Károly Kós,
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Cel de al doilea reper, care închide parcã într-un cadru perfect conþinutul
volumului, este eseul întitulat Nu se poate, semnat de episcopul reformat
Sándor Makkai. Textul a apãrut în anul 1937, într-o revistã de la Budapesta,
având menirea sã justifice prin argumente morale decizia autorului de a se
repatria, dupã aproape douã decenii de activitate asiduã depusã în slujba
comunitãþii maghiare din România. Mesajul textului este  cum sugereazã ºi
titlul  cã nu se poate trãi în condiþii de minoritate: condiþia de minoritar
este nedemnã de fiinþa umanã. Gestul lui Makkai, asupra cãruia s-a revenit în
repetate rânduri în istoriografia maghiarã, rãmâne cu atât mai enigmatic cu
cât în anii premergãtori episcopul reformat a devenit cunoscut ca unul dintre
cei mai aprigi analiºti ºi ideologi ai condiþiei de minoritar, formulând în termenii cei mai radicali condiþiile de propãºire a minoritãþii maghiare din Transilvania: el a fost cel care a lansat ideea necesitãþii unei autorevizuiri a
maghiarimii ardelene  într-un frecvent invocat text, inclus ºi în prezentul
volum , fãrã de care obiectivele urmãrite de comuniatatea maghiarilor din
România i s-au pãrut irealizabile. Existã opinii conform cãrora decizia sa de a
se repatria poate fi pusã pe seama convingerii la care a ajuns treptat, prin acumularea unor experienþe demobilizatoare, conform cãrora minoritatea
maghiarã din Transilvania nu este capabilã de autorevizuirea necesarã. În
fond  ne putem imagina parcã derularea unui asemenea argument mãcinãtor , un popor este cum i-a fost dat sã existe, ºi ar fi o intervenþie nelegitimã
sã-i propunem sã-ºi schimbe înfãþiºarea sau comportamentul pentru a se
putea adapta la condiþiile care i-au fost impuse de istorie. Deºi raþionamentele de acest fel sunt plauzibile, ºi este destul de probabil sã fi avut un rol în
pregãtirea deciziei episcopului Makkai de a pãrãsi pãmântul natal, ar fi o
eroare sã pierdem din vedere cã în acei ani au început deja sã se contureze ºi
opþiuni iredentiste încurajate de unele evoluþii de pe scena politicã a Europei.
Între aceste douã momente distincte, legate de semnificaþii atât de contradictorii atribuite argumentului de non possumus, se deruleazã întregul
corpus al textelor incluse în volum, exemplificând fascinanta bogãþie de idei
prin care maghiarii din România au încercat sã reflecteze asupra condiþiei
lor de minoritar.
Fãrã sã ne propunem o amãnunþitã recapitulare a celor cuprinse în paginile care urmeazã, vom încerca în continuare o prezentare sinteticã a ideilor
principale ce apar la mai mulþi dintre autorii volumului, reprezentând în
fapt câteva toposuri definitorii pentru discursul identitar interbelic al minoritãþii maghiare din România.
Prima problemã cu care cugetãtorul minoritar (István Sulyok) s-a confruntat în urma aderãrii la programul activismului politic lansat de Károly
Kós a fost, conform mãrturiei textelor cuprinse în prezentul volum, lipsa de
Levél a balázsfalvi gyûlésrõl [Scrisoare de la adunarea de la Blaj], în Budapesti
Hírlap, 6 septembrie 1911, apud György Nagy, Erdélyi magyar szellemi élet a két
háború között (1918-1940) [Viaþa spiritualã a maghiarilor din Transilvania între
cele douã rãzboaie (1918-1940)], partea a II-a, în Korunk, 3/1999.
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încredere  în parte sincerã, în parte disimulatã  a autoritãþilor româneºti
faþã de declaraþiile de loialitate ale maghiarimii ºi alimentarea de cãtre reprezentanþii de seamã ai majoritãþii a sentimentului cã minoritatea maghiarã nu
poate fi tratatã decât ca un duºman învins.
În acest sens, un întreg complex de constatãri ºi reproºuri poate fi surprins în textele semnate de Miklós Krenner (Greºeala cardinalã, Un gând
amar), József Horváth, György Bernády, Ármin Kabos, ultimul exclamând, de
exemplu, patetic într-un loc: Dar trebuie sã vinã un apostol cu suflet înfocat, care sã lumineze poporul românesc cã cetãþenii români minoritari nu
sunt strãini ºi nu sunt duºmani, ci din voinþa inscrutabilã a veºnicii naturi
s-au nãscut aici ºi sunt oameni formaþi tot aºa din carne ºi sânge, cu suflet ºi
cu inimã, ca aceia care sunt copiii unor pãrinþi români.
Esenþa politicii oficiale româneºti din perspectiva lipsei de încredere faþã
de comunitatea maghiarã înglobatã în noul cadru statal este vãzutã în felul
urmãtor de cãtre József Horváth: La punctul acesta, din partea româneascã
ne întâlnim cu urmãtoarea obiecþiune: ungurii nu vor ierta nicicând ruperea
Ardealului ºi Banatului ºi se vor folosi de prima ocaziune istoricã pentru
efectuarea realipirii. Faþã de tendinþa aceasta, toate declaraþiunile de fidelitate sunt vorbe goale, neserioase ºi nesincere, în care nu e permis a se încrede. Ungurii fiind iredentiºti în urma situaþiei lor, este zadarnicã orice încercare de împãcare ºi mai bine sã se aplice pe toate terenurile vieþii de stat o
politicã nemiloasã ºi în cei 20-30 ani de pace ce stau la dispoziþie naþionalitãþile se vor putea constrânge la capitularea completã. Cam aceasta e mentalitatea politicii oficiale. Acelaºi autor scrie într-un alt loc: Apãrãtorii politicii oficiale zic (...) cã este indiferent ce politicã urmãrim: liberalã sau
ºovinistã, cãci rezultatul este acelaºi: ungurii nu se pot câºtiga cu nici un fel
de politicã, astfel e mai bine dacã facem o politicã ºovinistã a forþei ºi românizãm dintre unguri câþi numai se poate.
Krenner ºi Horváth taxeazã ca o greºealã cardinalã faptul cã statul
român a neglijat psihologia naþiunii maghiare atunci când a formulat cerinþele de loialitate absolutã din partea membrilor comunitãþii maghiare.
Horváth, de exemplu, încercând sã avanseze un rãspuns la acuzaþiile de iredentism la adresa maghiarilor formulate de Nicolae Iorga  unul dintre cei
mai geniali români, cum se exprimã autorul , acuzaþii motivate prin faptul cã ungurii, spre deosebire de saºi, nu au aderat cu însufleþire la hotãrârile de la Alba Iulia ºi la proclamarea ruperii de Ungaria, scrie urmãtoarele: Este evident cã a susþine o astfel de dorinþã faþã de poporul maghiar
bãtut de soartã, adicã a pretinde sã salute cu osana, cu bucurie ºi însufleþire mutilarea trupului naþiunii, ºi în lipsa acesteia a acuza ungurimea de iredentism, numai o oarbã patimã politicã o poate face. Cu astfel de nenorocire se poate împãca, dar a pofti ca un popor sã primeascã cu însufleþire un
asemenea act, mutilarea trupului sãu politic, pânã aici unitar, ºi în lipsa
acestuia sã se acuze de iredentism  aceasta, evident, nu e vorbã serioasã.
Dacã astfel cugetã minþile cele mai de seamã ale României, ce judecatã
16
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temeinicã putem aºtepta de la politicienii ºi ziariºtii de duzinã?  se
întreabã patetic Horváth.
Krenner, la rândul lui, considerã cã problema semnalatã poate fi pusã,
înainte de toate, pe seama superficialitãþii ºi a lipsei cunoaºterii temeinice,
dar printre rânduri strãbate ºi o voalatã presupoziþie, conform cãreia neîncrederea autoritãþilor faþã de maghiari este adesea disimulatã, problema fiind
exploatatã uneori în scopuri politice: Nici chiar adevãraþii oameni de stat nu
cunosc suficient minoritãþile. De exemplu, ei nu iau în calcul psihologia istoricã a maghiarilor pentru cã, în caz contrar, nu ar utiliza tocmai acele instrumente care sunt cele mai nefericite ºi dacã vor sã strice, ºi dacã vor sã repare
situaþia. Ei îºi construiesc planurile pe greºelile ºi nu pe punctele tari ale
minoritãþilor, pe unele facþiuni ale acestora ºi nu pe întregimea lor. Motiv
suficient pentru Krenner sã se întrebe ºi el: Oare ne putem aºtepta la o îmbunãtãþire a soartei minoritãþilor în statele dictatoriale, unde pentru amãgirea ºi
stãpânirea majoritãþii se poate flutura steagul pericolului naþional?
Într-un text de un profund dramatism, pregãtit în toamna anului 1923
pentru a fi rostit în faþa plenului Camerei Deputaþilor, György Bernády,
reprezentant al Partidului Maghiar din parlament, cugetã referitor la întrebarea care e cauza atitudinii fãrã raþiune ºi neprieteneºti aplicate faþã de noi?
ºi ajunge în final la un rãspuns asemãnãtor celui avansat de Krenner: Mult
ºi de multe ori m-am gândit asupra acestei chestiuni ºi în rândul acestora de
câte ori am cãutat cauzele torturii noastre, am ajuns la trista constatare cã cei
în drept ori nu ºtiu, ori nu vor sã simþeascã situaþia noastrã, sau nu ºtiu, ori
nu vor sã ne înþeleagã. Dramatismul sentimentului ce strãbate printre rânduri este accentuat de faptul cã cele citate sunt constatãrile aceleiaºi persoane care cu puþin timp în urmã fãcuse, în numele minoritãþii maghiare din
România, urmãtoare declaraþie de loialitate în faþa Camerei: Noi, pe care cu
toatã schimbarea situaþiei de drept de stat, ne-a reþinut aici iubirea noastrã
nemãrginitã  ºi care niciodatã nu se va stinge  pentru pãmântul nostru
natal, precum ºi pietatea ce avem faþã de mormintele strãmoºilor noºtri,
vrem sã împãrtãºim soarta acestui pãmânt ºi precum acela a devenit acum o
parte integrantã a regatului român, tot aºa ºi noi am devenit cetãþenii acestuia cu hotãrârea neclintitã ca, sub sceptrul glorios al Majestãþii Sale Regelui
Ferdinand I, sã asigurãm prin muncã cinstitã nu numai propria noastrã fericire, ci ºi dezvoltarea, propãºirea ºi consolidarea regatului român, a statului,
care ne uneºte pe toþi.
Pe lângã cele invocate, existã câteva opinii exprimate printre alþii de
István Sulyok, Artúr Balogh ºi Miklós Krenner, conform cãrora caracterul
încãrcat de prejudecãþi al relaþiei dintre majoritari ºi minoritãþi este un fenomen mai general, generat înainte de toate de logica dominantã a relaþiilor
internaþionale, ce se opune acceptãrii ºi asumãrii de cãtre majoritãþi a unor
responsabilitãþi faþã de soarta minoritãþilor, în special în Europa. Sulyok, de
exemplu, afirmã urmãtoarele în acest sens: mentalitatea europeanã generalã, din cauza cãreia au cãzut ideile lui Wilson, se prezintã înaintea cugetãto17
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rului minoritar în formã concretã ºi prea-practicã: în antipatie, urã, cu care
se privesc pretutindeni din partea factorilor îndrumãtori ai naþiunilor majoritare, stãpâne peste state, drepturile minoritãþilor, care ar fi postulatele cele
mai urgente ale ordinii noi.
Curentul cel mai însemnat, prezent în textele incluse în volum, îl reprezintã însã orientarea spre etica minoritarã, care identificã motivele crizei vieþii minoritãþii nu în sentimentele adverse alimentate de reprezentanþii majoritãþii, ºi nici în consecinþele nefaste ale logicii dominante în sistemul
internaþional al statelor, ci în modul în care minoritãþile se autopercep ºi în
care îºi stabilesc obiectivele comunitare. Cotitura se produce în jurul anului
1927, când apar mai multe texte ce conþin reflexii asupra condiþiei de minoritar în termenii îndatoririlor ºi ale reperelor morale care trebuie sã ghideze
acþiunile fiecãrui membru al unei comunitãþi minoritare. În anii urmãtori se
va dezvolta o veritabilã literaturã de eticã minoritarã maghiarã în România,
incluzând lucrãrile unor autori precum Miklós Krenner, Sándor Tavaszy,
Sándor Makkai, Dezsõ László, Lajos Imre ºi alþii, autori care au devenit  cel
puþin pentru o anumitã perioadã a vieþii lor  adepþii unei orientãri ce ºi-a
propus cercetarea condiþiilor spirituale în care o comunitate poate supravieþui ca minoritate.
Primul text programatic în acest sens este semnat de Miklós Krenner ºi
poartã titlul emblematic Decenþa minoritarã. Abordarea lui Krenner pleacã de
la constatarea unei stãri de fapt ce se referã la o inerentã lipsã de echilibru
între situaþia de minoritar ºi cea de majoritar, dezechilibru din care izvorãsc,
în opinia autorului, principalele determinãri ale comportamentului minoritar. Pânã ºi cea mai nobilã majoritate este violentã într-un anume grad, la fel
cum ºi cea mai norocoasã minoritate va fi totuºi asupritã  scrie Krenner,
adãugând cã dacã aceastã deosebire nu este sesizabilã, atunci minoritatea fie
trãieºte încã somnul infertil legat de viaþa ei majoritarã de odinioarã, deci este
bolnavã, fie trãieºte o viaþã nouã, care e trãdarea totalã a celei vechi ºi astfel
anunþã pierderea personalitãþii [identitãþii colective  L.S.].
Din cauza acestui dezechilibru, viaþa minoritarã este împovãratã  afirmã Krenner  de douã îndatoriri clare. Prima este sã-ºi creeze o situaþie convenabilã faþã de majoritate; a doua, sã-ºi întãreascã prin educaþie ºi prin
practicã conºtientã acele forþe cu care e datoare sã se înarmeze pentru a-ºi
contura conduita faþã de majoritate. (...) Sintetizând, naþiunea minoritarã trebuie sã fie într-o permanentã opoziþie cu acele însuºiri ºi obiective politice
ale majoritãþii care îi ameninþã existenþa, însã trebuie sã recompenseze cu o
cooperare zgomotoasã, plinã de râvnã toate notele caracteristice care pot
îmbunãtãþi spontan soarta minoritarã. Consecinþa acestei reguli generale
pentru situaþia particularã a minoritãþii maghiare din România este, dupã
Krenner, urmãtoarea: Dacã românii manifestã neîncredere, într-o anumitã
mãsurã justificatã, aceasta trebuie atenuatã prin orice mijloace, însã nu prin
provocare sau linguºire; dacã societatea româneascã se cramponeazã de
noua iluzie narcoticã a statului naþional, atunci trebuie sã i se contrapunã
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ferm naþionalismul defensiv al minoritãþii, asociat cu accentuarea marilor
corelaþii ideologice internaþionale, a ideilor paneuropene, democratice, legate de religie ºi umanitarism; dacã din partea cealaltã ne confruntãm cu o
moralitate distonantã, trebuie sã rãspundem cu minunatele comori ale moralitãþii...
Semnificaþiile termenului de eticã minoritarã ºi a consecinþelor acestora
variazã, evident, de la autor la autor. Veridicus, de exemplu, stabileºte ca
obiectiv principal oferirea unui rãspuns la întrebarea cum s-ar putea vindeca marea boalã a sufletului omenesc, pustiind germenele urii din inima omului, mai ales din inimile acelora pe care porunca istoriei i-a constrâns  ca
membri ai diferitelor naþiuni ºi confesiuni, ca moºtenitori divergenþi ai tradiþiilor ºi culturilor  sã trãiascã laolaltã în cuprinsul aceluiaº stat. Sã încercãm deci  spune Veridicus, lansând, parcã, programul eticii minoritare  a
constata principiile care au influenþã hotãrâtoare asupra popoarelor majoritare ºi minoritare ºi care ºi în praxã ar asigura traiul comun paºnic, în stat ºi
în societate. Tavaszy, la rândul lui, este preocupat (în Douã probleme decisive ale vieþii noastre spirituale în Ardeal) de problemele fundamentale ale
comportamentului nostru etic definitoriu pentru întreaga existenþã a minoritãþii naþionale, de idealurile etice care sã reglementeze imperativ viaþa
noastrã naþionalã comunã. În viziunea sa etica este menitã sã conºtientizeze ºi sã confere voinþã comunã vieþii noastre minoritare. Pentru Árpád Paál
etica (morala) este în general idealul nevoii de mai bine între oameni, iar
în viziunea lui Lajos Imre existenþa moralã a omului dezvãluie (...) toatã
problematica vieþii minoritare, întrebarea de fond la care trebuie cãutat rãspunsul fiind care sunt (...) bazele etice din care provine viaþa comunitarã ºi
care reglementeazã mersul acestei vieþi?
Cum spaþiul pe care îl avem la dispoziþie nu ne permite sã redãm într-un
mod mai sintetic ºi nuanþat fascinanta bogãþie de idei care se poate desprinde din rãspunsurile avansate de diferiþi autori la întrebãrile de mai sus, respectiv din declaraþiile programatice privind obiectivele eticii minoritare,
vom rezuma în cele ce urmeazã câteva repere mai importante ale spaþiului
ideatic ce a caracterizat gândirea minoritarã maghiarã din România în
perioada interbelicã.
Cel mai însemnat teoretician al eticii minoritare, Sándor Tavaszy, teolog
ºi filosof de formaþie, a plecat în demersurile sale (în textul mai sus amintit)
de la premisa cã problema eticã a vieþii minoritare se înrãdãcineazã în realitatea cã existenþa minoritãþii naþionale este ameninþatã, înfricoºatã, atât individual, cât ºi în cadrul comunitãþii, de atâtea pericole ºi ispite încât ele nu pot
fi prevãzute. Într-o lume pe care Tavaszy o percepe ca demonicã pentru
existenþa minoritarã, în care pentru un minoritar orice cale, orice cãrare, orice cotlon sunt pline de neprevãzut, întrucât orice loc, atât câmpul cu flori, cât
ºi grota umedã, este un lãcaº al demonilor care îl sfâºie, îl doboarã, îl urmãresc, fiecare individ este tentat sã se considere liber de orice obligaþie comunitarã ºi îºi arogã dreptul de a-ºi cãuta împlinirea prin propriile sale mijloa19
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ce. Consecinþele acestor ameninþãri la adresa existenþei minoritare, individuale ºi comunitare deopotrivã, sunt de douã feluri în aprecierea lui Tavaszy.
Existã pericolul, pe de o parte, ca situaþia specificã de minoritar sã-l conducã
atât pe individ, cât ºi grupãrile creative mai mari sau mai mici, spre cele mai
serioase crize morale. Ar fi o greºealã sã nu observãm, pe de altã parte, cã statutul de minoritar oferã ºi posibilitatea vieþii etice de înaltã þinutã, atunci
când existã o clarã conºtiinþã comunitarã care, precum o punte împletitã din
idealuri, cuprinde totul, reuºind sã scoatã la suprafaþã deciziile morale. Din
aceastã dublã perspectivã, misiunea unei etici minoritare poate fi sintetizatã,
în viziunea lui Tavaszy, dupã cum urmeazã: Pericolul înfricoºãtor poate frânge comportamentul, capacitatea de acþiune moralã, însã poate ºi sã-l întãreascã, sã-i oþeleascã rezistenþã încât rezultatul va fi una din cele mai frumoase
realizãri morale. Veche ºi banalã, dar mereu valabilã ºi realã, este afirmaþia cã
focul nimicitor topeºte ºi transformã în zgurã materialele de proastã calitate,
dar purificã ºi înnobileazã metalul preþios.
ªi într-adevãr, discursul eticii minoritare interbelice a maghiarimii din
România poate fi defalcat  printr-un demers oarecum artificial, ce-i drept 
în douã elemente distincte. S-a urmãrit, pe de o parte, prevenirea instaurãrii
crizei morale prin încercãri de fundamentare a eticii minoritare pe temeiuri
filosofico-teoretice (ca în lucrarea lui Lajos Imre sau a lui Árpád Paál) sau
printr-un demers teologic prin excelenþã, ca în lucrarea lui Tavaszy, intitulatã Problemele actuale ale eticii, prin unele lucrãri ale lui Sándor Makkai sau
în câteva pasaje ale lui Krenner ºi Dezsõ László. S-a recurs, pe de altã parte,
la un spectaculos demers compensator, prin care autorii au încercat sã descopere ºi sã exploateze avantajele ascunse ale situaþiei de minoritar, construind un spectaculos discurs despre misiunea universalã a situaþiei de
minoritar, despre darurile vieþii minoritare, sau imperiul intern, de suflet,
în care membrii unei comunitãþi minoritare se pot regãsi.
Ideea unei misiuni universale pe care minoritãþile ar avea-o de îndeplinit apare  cu semnificaþii diferite, în mod evident  la majoritatea autorilor. István Sulyok, de exemplu, face o paralelã spectaculoasã între condiþia
de minoritar ºi situaþia sclavilor, prin sacrificiul cãrora a ajuns creºtinismul în cadrul progresului omenesc. În viziunea sa, ideologia lui Wilson,
afarã de spiritele intelectuale cele mai de seamã ºi mai nobile ale Apusului,
este adoptatã de partea cea mai mare a cugetãtorilor minoritari. Cã sunt siliþi la aceasta prin situaþia lor, nu contestã esenþa chestiunii. Dimpotrivã, ºi
în aceasta se dovedeºte înþelepciunea mare a ordinii din lumea aceasta prin
faptul cã constrânge la luptã mase mari pentru un viitor mai frumos al omenirii. În contextul concret al situaþiei minoritãþii maghiare, aceastã misiune este vãzutã de Sulyok în urmãtorii termeni: pentru noi, politicienii,
scriitorii ºi artiºtii naþiunilor minoritare, este o datorie vrednicã de toatã
însufleþirea a îndruma naþiunea majoritarã a statului nostru în direcþiunea
acestor þeluri. Vedem în aceastã chemare un destin istoric ºi cumpãnim mijloacele care ne stau la dispoziþie. (...) Credem cã prin aceasta vom servi nu
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numai interesele noastre, dar ºi cele ale poporului român ºi ale solidaritãþii
europene.
În contextul misiunii universale pe care minoritãþile ar avea-o de îndeplinit, Krenner vorbeºte (în Decenþa minoritarã) de imperativul istoric al
îndeplinirii datoriei, Tavaszy pomeneºte (în Douã probleme...) de un imperativ etic superior, Makkai descoperã (în Autorevizuirea noastrã) o vocaþie
universalã a minoritãþilor, iar Tamási (în Cãtre eroi...) afirmã cã cei patruzeci de milioane de oameni care trãiesc (în 1937) soarta de minoritar sunt,
în sensul cu adevãrat strãvechi ºi pãtimitor al cuvântului, adevãraþii creº9
tini ai Europei .
Despre darurile sau privilegiile condiþiei de minoritar vorbeºte în mai
multe locuri Tavaszy ºi Dezsõ László, cel din urmã sugerând în câteva rânduri cã acea parte din maghiarime care trãieºte în minoritate are ºansa sã realizeze obiectivele majore ale naþiunii maghiare, obiective care s-au dovedit a
fi irealizabile în cadrul statalitãþii concepute în spiritul Sfântului ªtefan.
Elementul compensator cel mai evident se regãseºte însã în pasajele care
se referã la acele funcþii ale eticii minoritare care urmãresc clãdirea unui
imperiu intern, sufletesc, o naþiune spiritualã, în care se pot regãsi toþi
membrii unei comunitãþi minoritare. Pasajul cel mai edificator în acest sens
se gãseºte în Autorevizuirea noastrã a lui Makkai: Aceastã naþiune spiritualã se concretizeazã pentru noi în gândirea, creaþiile, caracterul marilor personalitãþi ale trecutului maghiar ºi în operele spiritului maghiar în domeniul
ºtiinþei, al literaturii, al artei, al idealurilor etice, al înþelepciunii vieþii ºi al
datinilor. Naþiunea astfel concretizatã este o realitate sufleteascã, dar o putere vie, activã, modelatoare, educatoare. Toate împreunã constituie realitatea
unei mentalitãþi ºi vieþi specifice care leagã pentru totdeauna pe cei nãscuþi
ºi educaþi ai acestui geniu. Unitatea spiritualã în cauzã creazã gândire, concepþie ºi practicã de viaþã comune, eternizate, exprimate, proclamate, protejate ºi consolidate prin unitatea limbii materne. Este cât se poate de evident
cã funcþiile esenþiale ale acestei comunitãþi spirituale sunt acelea pe care în
cazul comunitãþilor majoritare le îndeplineºte, în esenþã, statul prin intermediul instituþiilor sale.
Un alt reper fundamental al eticii minoritare maghiare din perioada
interbelicã este ideea care se referã la o nevoie de revizuire a ideilor, concep9

În aceastã tendinþã  evident compensatorie  de universalizare a problemelor cu
care minoritãþile sunt confruntate, atât de prezentã în gândirea interbelicã, Ernõ
Ligeti, autor a cãrei absenþã din paginile prezentului volum este poate cea mai
regretabilã omisiune a concepþiei editoriale, a vãzut o încercare de a imagina cã
în micile strãdanii ale maghiarimii din Transilvania se regãsesc marile convulsii mondiale, sau cã natura clipocitului firului de apã poate fi explicat prin
ºuvoiul cascadei Niagara. Vezi Ernõ Ligeti: Erdély vallatása [Interogatoriul
Ardealului], Cluj-Kolozsvár, 1922, apud György Nagy, Erdélyi magyar szellemi
élet a két háború között (1918-1940) [Viaþa spiritualã a maghiarilor din Transilvania între cele douã rãzboaie (1918-1940)], partea a II-a, în Korunk, 3/1999.
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telor ºi a obiectivelor comunitare prin care minoritatea maghiarã se autopercepe ºi pe care unii dintre autori le vãd ca fiind originare din situaþia
veche, dinaintea schimbãrii ce a intervenit în 1918 în viaþa maghiarimii, ºi
care sunt, în consecinþã, nepotrivite pentru a fundamenta idealurile comunitare ale minoritãþii în situaþia datã. Într-o formulare ce a devenit notorie în
istoriografia maghiarã, reluatã ca citat în textul sãu de cãtre József Venczel,
aceastã problemã se reduce la dilema unui om aruncat în apã: Degeaba decide el cã va rãmâne în orice împrejurare o fiinþã de uscat ºi nu va imita nici
o miºcare a celor acvatice: dacã nu înoatã, se duce la fund.
Nevoia revizuirii sistemului de gândire ce caracteriza la acea vreme
minoritatea maghiarã din România ºi reaºezerea pe baze noi  spirituale, înainte de toate  a întregii existenþe minoritare, a fost semnalatã ani la rând de
mai mulþi autori, precum Krenner (în Gând amar), Tavaszy (Douã probleme...) sau Dezsõ László (Darurile...), în contexte extrem de critice de regulã
la adresa modului în care minoritatea maghiarã a perseverat în cãutarea cãilor posibile de rezolvare a problemelor cu care era confruntatã. Textele cele
mai reprezentative în acest sens sunt însã Autorevizuirea noastrã a lui Makkai ºi Metamorphosis Transylvanie, semnat de József Venczel. Ideea revine
pregnant ºi în cazul textelor Probleme fundamentale ale vieþii noastre de
minoritari, respectiv O nouã orientare ardeleanã ale lui Dezsõ László, precum ºi la Tamási (Cãtre eroi...). Pasajele cele mai cunoscute, reproduse frecvent în discursul identitar maghiar din România, aparþin ºi de data asta lui
Makkai: Doisprezece ani de soartã ºi viaþã minoritarã trebuie sã fi fost
îndeajuns pentru a recunoaºte o datorie, anume aceea cã minoritatea
maghiarã din Transilvania trebuie sã supunã reviziei problemele fundamentale ale vieþii ei. Maghiarimea din Transilvania trebuie sã þinã seama de faptele care au intrat în viaþa ei cu o forþã decisivã. Pentru a rãmâne în viaþã,
maghiarimea din Transilvania are nevoie de adevãrul vieþii ºi de adaptarea
cu supuºenie la acest adevãr. (...) Noi am devenit cetãþeni ai României; legile ºi ordinea juridicã a acestei þãri sunt determinante pentru viaþa noastrã.
Noi trebuie sã ne menþinem maghiaritatea în cadrele acestei ordini, încadrându-ne în ea, nu împotriva cuiva, ci în interesul afirmãrii paºnice a personalitãþii noastre spirituale moºtenite. Noi trebuie sã þinem seama de fapte,
dar, fãrã îndoialã, asta reclamã revizuirea unor concepte ºi convingeri de
bazã, în primul rând a acelora care se referã la aprecierea trecutului. Prima
ºi cea mai importantã sarcinã a maghiarimii din Transilvania este o revizuire a concepþiei sale despre trecut, astfel încât sã excludã prejudecãþile potrivnice vieþii ºi sã creeze o formã sãnãtoasã a autoapãrãrii.
Dramatismul acestor pasaje devine ºi mai evident dacã le corelãm cu
ideile aceluiaºi autor, aºternute pe hârtie câþiva ani mai târziu, în faimosul
eseu întitulat Nu se poate, ca un fel de bilanþ sumbru al performanþelor cu
care etica minoritarã maghiarã interbelicã se poate mândri: În anii care au
trecut, maghiarimea minoritarã a depus mult efort, demn de respect ºi de
admiraþie, pentru a încerca sã facã suportabilã situaþia ei în sine, mai mult,
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a încercat sã-ºi construiascã o independenþã relativã, în primul rând în ceea
ce priveºte propria ei culturã, apoi viaþa socialã, iar în mãsura în care a fost
posibil, ºi propria acumulare economicã. (...) Aflându-se tocmai în aceastã
profundã crizã sufleteascã [membrii comunitãþii maghiare  L.S.], au trebuit
sã constate an de an, cu tot mai multã durere, cã în limitele date, pentru ei
nu existã soluþie definitivã ºi favorabilã, deoarece sãrãcia se poate suporta,
ºi mai uºor asuprirea ºi ofensa din afarã, dar, fãrã speranþa unei schimbãri,
este imposibil de-a simþi ºi de-a suporta în tot mai mare mãsurã înstrãinarea,
exilul în sens spiritual, apãsarea presiunii unei ostilitãþi sufleteºti care exclude minoritatea din comunitatea activã ºi înfloritoare a vieþii omeneºti, din
fluxul progresist al naþiunii ce se realizeazã. (...) Soarta minoritarã nu este
doar o imposibilitate politicã, ci ºi una moralã [sublinieri în original  L.S.].
Cum am precizat mai înainte, din punct de vedere formal, orizontul
ideatic al eticii minoritare maghiare se închide în acest punct: cele ce au
urmat pãreau sã-i dea dreptate, pe termen scurt cel puþin, autorului care a
semnat eseul Nu se poate.
Existã însã douã texte în volum care ies din cadrul temporal ºi ideatic
definit de momentul negãrii, în 1920, a argumentului non possumus, respectiv al reafirmãrii lui în 1937: lucrãrile semnate de Lajos Imre, respectiv de
Árpád Paál. Dincolo de constatarea aºezatã pe un solid temei teologic ºi egalitar, oferitã de Lajos Imre ca rãspuns la argumentul non possumus  Poate
aºadar o minoritate sã ducã o viaþã naþionalã într-un stat majoritar? Da, dacã
va concepe acel stat ca locul slujirii, unde ea împreunã cu celelalte naþiuni
va sluji în funcþie de propria existenþã pentru a realiza misiunea datã de
Dumnezeu. Da, dacã statul ºi celelalte naþionalitãþi vor crede despre minoritatea respectivã ºi despre ei înºiºi cã formeazã o comunitate care cu darurile primite de la Dumnezeu ºi colaborare cu celelalte naþiuni împlineºte o
mãreaþã misiune. Statul nu este ringul unde concureazã naþiunile, nici nu
trebuie sã fie mijlocul de asuprire a celorlalþi, ci forul care necesitã conlucrarea fiecãrei naþiuni pentru a asigura ordinea ºi bunãstarea care va oferi
cadrul slujirii comune a naþiunilor. Diferitele aptitudini ºi posibilitãþi culturale, economice, politice ale naþiunilor sunt spaþii caracteristice, care colaboreazã pentru îndeplinirea misiunii, obligatorie pentru orice naþiune sprijinitã pe un fundament al vieþii etice  textele lui Imre ºi Paál converg într-o
constatare fundamentalã a eticii minoritare maghiare, constatare ce a fost
readusã în actualitate de filosofia politicã a anilor 1990: cea referitoare la
egalitatea moralã a comunitãþilor etnoculturale, indiferent dacã sunt sau nu
10
susþinute de sistemul instituþional al vreunui stat . Concluziile unei ample
analize privind importanþa comunitãþii pentru membrii unei minoritãþi, realizatã de Lajos Imre, sunt desprinse de Paál  într-un spirit aproape contemporan cu vremurile noastre  în felul urmãtor: Constituie deci o cerinþã
10

Pentru detalii vezi Levente Salat: Multiculturalismul liberal. Bazele normative ale
existenþei minoritare autentice. Iaºi, Edit. Polirom, 2001.

23

Etica minoritarã maghiarã interbelicã ºi provocãrile contemporane

moralã, ca ºi aceste grupuri sociale [minoritãþile naþionale  L.S.], caracterizate prin legãturi interne organice ºi o socialitate moºtenitã, sã se bucure de
dreptul la o viaþã unitarã, ca ºi grupurile sociale majoritare. În caz contrar,
membrii unei minoritãþi etnice sunt lipsiþi de putere nu doar în privinþa
capacitãþii lor de a influenþa puterea de stat, dar ºi în ce priveºte propria lor
viaþã privatã.
În afara celor amintite sumar în cele de mai sus, sunt încã douã texte
incluse în volum care necesitã comentarii adiþionale. Deºi în mod aparent
lucrarea semnatã de Artúr Balogh (Drepturile minoritare ºi protejarea acestora în România) are puþin de-a face cu etica minoritarã, am considerat cã
includerea ei în volum este oportunã deoarece oferã o analizã obiectivã a
modului în care mãsurile de protecþie a drepturilor minoritare au fost instituþionalizate de cãtre autoritãþile româneºti dintre cele douã rãzboaie mondiale, existând astfel posibilitatea aprecierii felului în care sentimentul de
eºec colectiv împãrtãºit de o parte însemnatã a reprezentanþilor minoritãþii
maghiare poate fi acceptat ca justificat sau nu.
Ultimul text din volum, Darea de seamã...a lui Tamási, necesitã ºi el
câteva comentarii nuanþatoare. Deºi a fost elaborat în 1941, dupã reinstalarea vremelnicã a autoritãþilor ungureºti în Ardealul de Nord, ieºind astfel din
cadrul temporal al abordãrii tematice, editorii acestui volum au considerat
cã includerea sa în antologie se justificã prin faptul cã lucrarea este purtãtoare de semnificaþie în mai multe privinþe. Poate fi consideratã, înainte de toate, o sintezã a perioadei analizate, oferitã de un personaj interesant, extrem
de suveran al vieþii spirituale interbelice a minoritãþii maghiare din România. Lucrarea este, în al doilea rând, purtãtoarea unui mesaj subtil: deºi salutã eliberarea spiritualã a minoritãþii maghiare, include constatãri amare
privind felul în care spiritul transilvan se poate afirma în cadrul statal reinstalat cu puþinã vreme în urmã, acest lucru prevestind în aprecierea autorului posibilitatea unor noi schimbãri în viaþa noastrã. ªi, în final, ultima
parte a dãrii de seamã fiind puternic încãrcatã de spiritualitatea ºi limbajul supremaþiei naþionale, textul lui Tamási este dovada acelor capcane în
care ºi cea mai responsabilã gândire poate deraia în lipsa unor concepte
potrivite, bine ancorate din punct de vedere moral, referitoare la consecinþele diversitãþii ºi la instituþiile politice echilibrate ale coexistenþei.
Nutrim speranþa cã o lecturã atentã a acestor texte, ºi eventualele dezbateri ce vor urma pe marginea lor, vor risipi multe din neînþelegerile ºi disputele sterile care existã încã la ora actualã în spaþiul public din România referitor la premisele integrãrii cu succes a minoritãþii maghiare. Democraþia
nesperatã de cãtre multe generaþii anterioare, primitã în dar dupã evenimentele din 1989, a creat premisele exprimãrii libere ºi a articulãrii neîngrãdite
a diferitelor puncte de vedere, inclusiv privind trecutul ºi viitorul relaþiilor
româno-maghiare. A venit, poate, timpul sã ne folosim de aceastã oportunitate într-un mod care faciliteazã apropierea poziþiilor ºi înþelegerea reciprocã, în loc sã le îngrãdeascã, cum s-a întâmplat în mod preponderent în
24

Etica minoritarã maghiarã interbelicã ºi provocãrile contemporane

perioada de pânã acum. Considerãm cã prin modesta tentativã de restituiri,
prezentul volum va contribui ºi la eliminarea treptatã a consecinþelor cezurii pe care perioada comunistã a inserat-o în istoria relaþiilor românomaghiare, ºi cã va aduce un minimal aport ºi la aºezarea bazelor spirituale
ale unui dialog veritabil. Suntem convinºi cã plasat pe o astfel de bazã spiritualã mai solidã, dialogul atât de necesar nu va mai fi nevoit sã recurgã la
adevãruri unilaterale, expropriate ºi modelate conform intereselor de
moment, ºi îºi va putea permite sã þinã cont, de ambele pãrþi, inclusiv de cele
mai incomode fapte pentru propriul discurs.
Levente Salat
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MAGHIARII DIN ROMÂNIA ªI ETICA MINORITARÃ.
REPERE ISTORICE, 1920-1940
A trecut mai bine de un secol de când istoriografia românã pare tot mai
interesatã  cu intensitãþi diverse, direct sau indirect  de circumscrierea a
douã realitãþi naþionale mereu distincte pentru acelaºi spaþiu, dar abordând
adeseori ºi simbioza trecutului româno-maghiar, specificã îndeosebi teritoriului transilvan. S-a scris mult, chiar enorm de mult pe aceastã temã, depãºindu-se frecvent simplul demers restitutiv ºi explicativ al trecutului, pentru
a se oferi din pãcate, în varii momente, instrumentele ideologice ale naþionalismului ºi xenofobiei. Pe de altã parte, realitãþile etno-demografice ºi confesionale, politice ºi economice ale spaþiului intracarpatic au constituit totodatã ºi aspectul de laborator al exerciþiului deontologic pentru istoricii
profesioniºti, din convulsiile trecutului evidenþiindu-se mai ales factorii de
progres ºi civilizaþie, prin temperarea construcþiilor ce incrimineazã alteritatea ºi modeleazã conºtiinþe primitive gata sã reacþioneze inconºtient la orice
stimul spre violenþã.
Asta nu înseamnã cã trecutul relaþiilor dintre români ºi maghiari nu a fost
tensionat în diverse perioade! Asemeni tuturor spaþiilor multiculturale, au
existat ºi aici momente de disensiune, deºi arareori sângeroase ºi de nereconciliat. Iar toate aceste aspecte au fost fidel înregistrate de empirismul istoriografic, fãrã însã ca sub aspectul analizei sã se schimbe prea mult din patima
perdantului sau din orgoliul învingãtorului. În felul acesta s-a nãscut un complex al ofenselor, de ambele pãrþi, pe care abia prezentul încearcã  nu fãrã
eforturi  sã le reconcilieze, deºi iniþiativele la nivel politic nu întotdeauna au
ºanse temeinice de izbândã. Nerezolvându-se problemele de fond prin abandonarea reperului cantitativ (ce împarte locuitorii unui stat în majoritari ºi
minoritari) în profitul celui calitativ, nerenunþându-se la ideologizarea trecutului, discursul ofensator poate oricând izbucni  aºa cum se întâmplã adeseori dupã momente de acalmie  cu ºi mai mare virulenþã.
Cu toate acestea, în mod evident, aspiraþia spre construcþii istoriografice
multiculturale, circumscrise unei anume regiuni, nu este de facturã recentã.
Tagma istoricilor este demult frãmântatã de o astfel de provocare, iar periodic elaboreazã producþii în ton cu astfel de exigenþe. Din nefericire însã, aºa
cum am sugerat deja, ideea a stârnit nu numai entuziasme, dar ºi pasiuni,
resentimente, alimentând mai curând polemici decât adevãrate tratãri ºtiinþifice. Poate cã de aceea nu avem încã o veritabilã istorie a Transilvaniei,
debarasatã de maladiile profesionale ale istoriografiei cu tendinþe exclusiviste. Iar una din aceste maladii ar fi naþionalizarea trecutului unui spaþiu
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geografic multicultural de cãtre una din etniile dominante din punct de
vedere politic la un moment dat ºi transformarea lui în bun propriu, subiect
al unor mituri eroice care sã perverteascã conºtiinþe ºi sã alimenteze orgolii
1
adeseori fãrã acoperire . În felul acesta s-au elaborat mereu doar istorii parþiale, trunchiate ºi insuficient racordate la realitãþile locale, în care alteritatea a fost adeseori fie neglijatã, fie diabolizatã când trebuiau justificate diversele eºecuri de-a lungul istoriei unei naþiuni.
Astfel, istoria Transilvaniei a fost recompusã de-a lungul timpului ca o
evoluþie dizarmonicã, în care temele preferate au fost cele relative la dreptul primordialitãþii asupra spaþiului locuirii, la caracterul civilizator al
unuia sau altuia, la statutul de oprimat, diversele înfruntãri militare etc,
etc, de parcã devenirea umanã ar fi atârnat doar de aceste elemente. Iar
aceastã manierã a dus la deformãri majore în ceea ce priveºte adevãrul, de-a
lungul timpului evidenþiindu-se vehicularea unor falsuri ºi stereotipii ce s-au
înrãdãcinat adânc în conºtiinþa posteritãþii, provocând derutã atunci când
fragmente veridice de istorie prezentau faptele sensibil diferit.
Mai mult chiar, istoria Transilvaniei a constituit parcã mereu un exerciþiu al umilirii celuilalt, prin omisiune, caracterizãri negative, reliefarea neesenþialului, abordãrile favorizând caracteristicile care despart grupurile
etnoculturale ºi nicidecum pe cele care le apropie. S-a uitat aproape întotdeauna cã aceastã regiune (aidoma altora) este în primul rând rezultatul înfãþiºãrii pe care i-a dat-o omul: organizarea spaþiului, structurile ºi peisajele
agricole, urbane ºi industriale, stilurile arhitecturale (de la simpla casã þãrãneascã pânã la complicatele sisteme de fortificaþii), colonizãrile ºi migraþiile
etc  totul contribuind la circumscrierea unui teritoriu unitar, care se defineºte prin caractere comune, chiar dacã la origine au avut provenienþe culturale
diferite. Vrem sau nu, istoria Transilvaniei include  pe lângã români  ºi istoria altor etnii (mai mult sau mai puþin reprezentative numeric), o multitudine de tradiþii, limbi ºi culturi rãspândite inegal într-un spaþiu relativ redus,
dar cu o mare densitate. Oricât s-ar încerca escamotarea acestui aspect, au
existat efecte mutuale pe toate planurile, s-au format structuri comune (dificil de etalat empiric), care profileazã imaginea unui întreg în diversitate.
În acest context, Transilvania ar trebui sã devinã un spaþiu experimental
al construcþiilor istoriografice de avangardã tocmai prin aflarea ºi introducerea
de noi ºi noi variabile socio-istorice, capabile de a descifra în termeni veridici
evoluþia unei societãþi multiculturale, pentru cã regiunea prezintã trãsãturi
specifice  ºi în anumite laturi chiar unice  în ce priveºte plurietnicitatea ºi
pluriconfesionalitatea. Aici coexistã creºtinismul oriental ºi cel occidental,
precum ºi cultul mozaic, aici a pãtruns reformismul, aici s-au fãcut paºi sem1

Vezi în acest sens volumele apãrute sub direcþia lui Lucian Boia, Miturile istorice
româneºti, Bucureºti, Edit. Universitãþii Bucureºti, 1995, ºi Miturile comunismului românesc, Bucureºti, Edit. Nemira, 1998; de asemenea, Victor Neumann,
Mitul monoculturalismului centralist, în Aradul cultural, Arad, 2/1998, p.18-22.
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nificativi spre ecumenism, întâlnim marile stiluri ale culturii europene
(romantic, gotic, renascentist, baroc ºi clasic) etc. A enumera suma de motivaþii pentru o sintezã bine articulatã a tuturor comunitãþilor ºi interdependenþelor trãdeazã deja o notã de infantilism, hilar pentru un istoric cât de cât onest.
Aspectul fundamental ce trebuie sã domine orice reconstrucþie istoricã a
Transilvaniei este acela de a se admite cã atât indivizii, cât ºi grupurile etnice, confesionale, sociale etc sunt marcate nu numai de o conºtiinþã proprie,
o identitate comunã, dar ºi de alte conºtiinþe, de alte identitãþi. De aceea, nici
unui alt grup etnic nu trebuie sã i se refuze partea de memorie istoricã, fiecare trebuind sã se regãseascã în aceste reconstrucþii. Dificilã  tehnic vorbind  este doar articularea analizei, aflarea modalitãþilor eficiente ºi convenabile în a surprinde specificul fiecãruia într-o perspectivã sintetizatoare,
utilizarea diverselor oferte metodologice venite dinspre câmpul sociologiei,
antropologiei (pentru tipurile de conduitã îndeosebi), literaturã, geografie
umanã etc, refuzul viziunilor statice asupra diverselor arii culturale în favoarea interferenþelor (dar ºi a enclavelor), manifestarea unei mobilitãþi conceptuale, apelul la cauzalitãþile multiple º.a. Cu alte cuvinte, este vorba de redefinirea istoriei ca dinamicã interculturalã, iar ofertele cognitive ºi
metodologice sunt deja pe cale de a-ºi afla practicanþi ºi în spaþiul nostru.
Acest lucru va presupune în primul rând renunþarea la revendicarea de
pânã acum a istoriei de a fi naþionalã, sintagmã care de altfel nu corespunde la nimic, decât în mãsura în care constituie o reacþie a statului dominant
la diverse temeri, cel mai adesea nejustificate. S-ar renunþa astfel la privilegierea istoriei evenimenþiale ºi conflictuale, circumscrisã arbitrar unor configuraþii teritoriale de conjuncturã, în profitul celei structurale ºi a civilizaþiei. S-ar rezolva astfel ºi dilema istoricului de a aplana tensiunea dintre
ºtiinþã ºi conºtiinþã, nemaifiind silit a se supune cenzurii ºi autocenzurii,
evitând capcanele meseriei ºi imixtiunea ideologicului. Iar aceastã dilemã
nu este nicicum de facturã recentã, la cumpãna dintre secolele XIX-XX cãpãtând semnificaþii deosebite, dar ºi implicaþii metodologice ºi chiar ideologice, relaþia organicã dintre etnocentrism ºi viziunea universalistã asupra isto2
riei structurând mai toate dezbaterile din ultimul veac .
Deºi în istoriografia românã lipseºte un discurs autocritic cât de cât articulat, pentru a putea evita capcanele mistificãrilor ºi ale programelor pedagogice manipulatoare de pânã acum, avem deja la îndemânã o sumã de contribuþii prin care se pun la îndemâna istoricilor profesioniºti elemente ce
indicã sensul unei anumite conduite ºi în abordarea unei teme precum cea
3
a comunitãþii maghiare din România . Sunt deziderate care îndeamnã în pri2

3

Lucian Nastasã, Generaþie ºi schimbare în istoriografia românã (Sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX), Cluj, Presa Universitarã Clujeanã, 1999, p.124129.
Lucian Nastasã, Etnocentrismul ºi manualul de istorie, în Xenopoliana, III,
1995, p.93-97; Lucian Boia, Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã, Bucureºti,
Edit. Humanitas, 1997 (cu o versiune în limba maghiarã realizatã de János
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mul rând la o oarecare solidaritate în tagma istoricilor indiferent de etnie, o
solidaritate de corp care sã-ºi impunã voinþa dincolo de diversele comandamente ideologice. Ar fi aceasta o primã etapã, indispensabilã, pentru necesarul acord, pe cât posibil, asupra exigenþelor ce decurg din programul întocmirii unei istorii a Transilvaniei. În egalã mãsurã se impune cunoaºterea
celuilalt prin accesul la sursele ce-l circumscriu ºi-l definesc. Doar privindu-l în toatã complexitatea lui, pãtrunzând în intimitatea gândirii ºi aspiraþiilor sale se vor putea emite sentinþe care sã fie în acord cu realitatea.
Fãrã a intra în detalii asupra perioadei dintre cele douã rãzboaie mondiale ale secolului XX, câteva elemente se cuvin însã a fi reþinute pentru contextualizarea volumul de faþã. Sfârºitul primei conflagraþii a dus la destrãmarea monarhiei austro-ungare, cu consecinþe dezastruoase pentru ulterioara
4
fizionomie teritorialã a Ungariei , în urma Tratatului de la Trianon spaþiul
intracarpatic intrând în componenþa României, aceasta din urmã realizându-ºi
dezideratul de unitate naþionalã ºi prin alipirea altor douã teritorii importante, Bucovina ºi Basarabia.
Actul unificãrii a pus noul stat, care ºi-a dublat întinderea ºi populaþia, în faþa unor probleme deosebit de complexe, inerente oricãrui fapt de
asemenea amploare ºi semnificaþie politico-socialã. Dincolo de evidentele
inegalitãþi regionale din punct de vedere economic, social ºi cultural, se
manifestã acum ºi o mare diversitate în ceea ce priveºte structura etnicã
ºi confesionalã. Fiecare din noile regiuni alipite aducea cu sine specificitãþi greu de armonizat cu cele ale Vechiului Regat, ceea ce a impus la nivelul factorilor politici de decizie, ºi nu numai, necesitatea regândirii
domeniului naþional, elaborarea unor strategii de integrare într-un spaþiu statal unitar, românesc. Problema alteritãþii a devenit astfel una din
preocupãrile majore, evoluând în strânsã legãturã cu teoria dominãrii
etnice, conform cãreia minoritãþile trebuiau sã suporte o triplã alienare:
politicã, economicã ºi culturalã. Deºi la intervenþia factorilor internaþio-

4

András, Bucureºti-Cluj, Edit. Kriterion, 1999); Melinda ºi Sorin Mitu, Românii
vãzuþi de maghiari: imagini ºi cliºee culturale din secolul al XIX-lea, Cluj, Edit.
Efes, 1998; Al. Zub, Discurs istoric ºi tranziþie, Iaºi, Institutul European, 1998;
Mihaela Grancea, Stereotipuri etnoculturale în discursul istoriografic, în vol. Provincia 2001. Antologie, Târgu Mureº, Edit. Pro Europa, 2003.
În urma tratatului de pace semnat la 4 iunie 1920, Ungaria s-a redus la 32% din
teritoriul vechiului regat. Vezi: Yves de Daruvar, Le destin dramatique de la Hongrie. Trianon ou la Hongrie écartelée, Paris, Ed. Albatros, 1989; Ladislav Deák, Trianon. Illusions and reality, Bratislava, Kubko-Goral, 1996; C.Gh. Marinescu,
Diplomaþia României ºi Tratatul de la Trianon, Iaºi, Academia Românã, 1998;
Ignác Romsics, Dismantling of historic Hungary. The Peace Treaty of Trianon,
1920, translated from the hungarian by Mario D. Fenyõ, Wayne, Center for Hungarian Studies and Publications, 2002. Pentru context vezi vol. La fin de la
Première Guerre mondiale et la nouvelle architecture géopolitique européenne, ed.
George Cipãianu ºi Vasile Vesa, Cluj, Presses Universitaires de Cluj, 2000.
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nali5, aceastã teorie nu a cãpãtat o formã oficialã, în diverse formule
obscure ea ºi-a fãcut simþitã prezenþa în mai toate marile decizii politice
din perioada interbelicã.
Cu toate prevederile constituþionale, în tratarea chestiunilor legate de
minoritãþile etnice, în termenii alteritãþii religioase discriminarea confesionalã a continuat sã se manifeste ca principiu legislativ. Prin articolul 22 al
Constituþiei României din 1923, ce proclama Biserica Ortodoxã ca dominantã, conºtiinþa marginalitãþii devenea deja un fapt împlinit. Deºi nu a
existat în perioada interbelicã o legislaþie restrictivã, care sã blocheze mobilitatea socialã a celor mai importante minoritãþi (maghiarii, evreii ºi germanii), România a fost unul din acele state guvernate de elitele naþionale, în
care funcþiile publice au rãmas mai mult sau mai puþin închise elementelor
non-româneºti. Din aceastã perspectivã, analiza gradului de deschidere relativã faþã de acestea va constitui pe viitor un necesar subiect de studiu, indispensabil evaluãrii cât mai corecte a situaþiei diverselor grupuri minoritare în
aceastã epocã.
În acest context, de blocare obscurã, imperceptibilã prin articole de
lege, dar în care înaltele foruri internaþionale vegheau ca România sã-ºi
îndeplineascã angajamentele asumate prin tratatele de pace, diversele
comunitãþi etnoculturale au pus în lucru o serie de mecanisme apte sã le
conserve identitatea ºi sã le confere cel puþin iluzia unui tratament asemenea majoritarilor.
În cazul maghiarilor, ideea de a fi o minoritate într-un teritoriu pe care
se considerau la ei acasã ºi asupra cãruia se extindeau de acum aspiraþiile
unui stat-naþiune (centralizat, în care ortodoxia era agresiv în expansiune, cu
o politicã de facturã hegemonicã în Peninsula Balcanicã, în care domina discursul naþionalist, iar istoria era prezentatã distorsionat ºi chiar provocator
etc), contura la început o stare de confuzie ºi disperare încã greu de acceptat. În plus, ritmul alert de omogenizare teritorialã impus de la Bucureºti,
prin aºa-numitul proces de românizare, era perceput ca o atitudine agresivã
6
a românilor contra maghiarilor . În acest context, aceºtia din urmã, dupã
momentele de derivã generate de hotãrârea de la Alba Iulia a Adunãrii Naþi5

6

În cadrul Conferinþei de Pace fusese constituitã o Comisie a noilor state ºi minoritãþi, care a elaborat un tratat al minoritãþilor de rasã, limbã ºi religie, semnat
de delegaþia României la 9 decembrie 1919. Acest lucru a constituit o condiþie
prealabilã a recunoaºterii frontierelor, România angajându-se cã va acorda minoritãþilor acelaºi tratament ca în cazul majoritãþii. Vezi, printre altele, József
Galántai, Trianon and the Protection of Minorities, Budapest, Corvina Books,
1992; Romulus Seiºanu, Principiul naþionalitãþilor. Originile, evoluþia ºi elementele constitutive ale naþionalitãþii. Tratatele de pace de la Versailles, Saint Germain, Trianon, Neuilly-sur-Seine, Sèvres, Lausanne, studiu istoric ºi de drept internaþional public, ed. C. Schifirneþ, Bucureºti, Edit. Albatros, 1996.
Pentru situaþia din Transilvania vezi Irina Livezeanu, Cultural Politics in Greater
Romania. Regionalism, nation building & ethnic struggle, 1918-1930, ed. II, Ithaca and London, Cornell University Press, 2000, p.129-188.
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onale a românilor din Transilvania, de la 1 decembrie 19187, ºi de deciziile
tratatelor care au marcat sfârºitul rãzboiului, au început treptat sã-ºi redefineascã noua identitate, formulând idei, adoptând atitudini etc, cu alte cuvinte ºi-au regândit noul statut în funcþie de schimbãrile geopolitice.
Astfel, tema identitãþii  individualã sau colectivã  a devenit obsesivã
pentru întreaga epocã la care ne referim, generând atitudini care s-au materializat prin definirea ºi crearea unei game diverse de structuri politice, economice ºi culturale, prin încercarea de a se formula construcþii ideologice
care sã mai atenueze din umilinþa situaþiei, sã justifice adeziunea la noul
corp statal sau  dimpotrivã  sã alimenteze pornirile de frondã sau iredentiste. Între diversele extreme, ale activismului ºi pasivismului, ale loialismului faþã de noul stat ºi iredentism, s-au dezvoltat o imensitate de nuanþe greu
de surprins pentru moment, dar care dau seama  fiecare în parte  de multitudinea proiectelor ºi discursurilor identitare, care au creat solidaritãþi, dar
ºi divergenþe în sânul comunitãþii maghiarilor din România.
Ceea ce s-a vãzut mai bine în epocã  fiind surprins preponderent ºi de
istoriografia perioadei , a fost îndeosebi implicarea politicã, materializatã prin
crearea ºi activitatea unor partide politice ale comunitãþii maghiare, expresie
ºi ele ale diverselor pãturi sociale, convergenþe sau divergenþe ideologice, interese personale sau de grup. Dacã pânã la tratatul de la Trianon, doar o micã
fracþiune, îndeosebi de intelectuali maghiari (printre care se aflau Károly Kós,
Árpád Paál, István Zágoni º.a.), au adoptat calea implicãrii politice oficiale,
prin participarea la scrutinul electoral din toamna lui 1919 ºi trimiterea a 12
reprezentanþi în parlamentul României, dupã acest moment organizarea ºi
activitatea politicã de partid a minoritãþii maghiare a devenit o constantã pânã
la instaurarea dictaturii regale în martie 1938.
Dincolo de solidaritatea etnicã a maghiarilor  fireascã în fond, dar superficial perceputã de majoritari , s-au manifestat mereu redefiniri ideologice ºi
regrupãri de-a lungul epocii avute în vedere, ceea ce a dus la sinuozitãþi în
acþiunea lor politicã ºi de partid. Asemeni multor alte partide din România, ºi
în cazul maghiarilor au apãrut disidenþe, confruntãri, alianþe cu cine te aºteptai mai puþin etc. Peste toate a dominat însã în întreaga perioadã interbelicã
Partidul Maghiar, creat la Cluj la 28 decembrie 1922 prin fuziunea a douã grupãri nu demult constituite, Partidul Popular Maghiar ºi Partidul Naþional
8
Maghiar . Departe de a se bucura de o unanimitate de vederi în interiorul sãu,
Partidul Maghiar a apãrut într-o primã etapã ca un compozit de opþiuni politice, uneori divergente, îndeosebi în ceea ce priveºte implicarea în viaþa politicã a României, oscilând  aproape de nevoie  între alianþe cu cele mai
7

8

Vezi, în acest sens, Consideraþii privind Articolul III al Rezoluþiei de la Alba Iulia
ºi interpretarea sa de cãtre minoritãþile naþionale din România, în Acta Musei
Porolissensis, Zalãu, XXII, 1998, p.639-650.
Vezi programul de la acea datã a Partidului Maghiar în vol. Minoritãþile naþionale din România, 1918-1925. Documente, coord. Ioan Scurtu ºi Liviu Boar, Bucureºti, Arhivele Statului din România, 1995, p.498-502.
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diverse partide autohtone, de la Partidul Poporului ºi pânã la Partidul Naþional Liberal. În fond, pãrea sã se adopte acele strategii  nu doar electorale 
capabile sã ducã la aplicarea ad litteram a unor prevederi constituþionale care
sã amelioreze existenþa de minoritar, care sã asigure conservarea ºi dezvoltarea propriei identitãþi: libertatea de credinþã, dreptul la ºcoli în limba maternã, dreptul de autoadministrare a bisericilor, utilizarea limbii materne în justiþie ºi administraþie, neobstrucþionarea activitãþilor comerciale ºi industriale,
9
dreptul de a promova o culturã literar-artisticã specificã etc , în schimbul
acestora statul român fiind asigurat de loialitatea comunitãþii maghiare.
Nu au lipsit însã nici tensiunile ºi criticile aduse de minoritari autoritãþilor  etichetate adeseori de majoritari ca atitudini potrivnice ordinii în stat ,
îndeosebi în chestiuni legate de proprietatea privatã, îngrãdirile lingvistice,
gestionarea spaþiilor simbolice, educaþie etc, aceasta din urmã fiind consideratã modalitatea cea mai eficientã de conservare a identitãþii naþionale a
maghiarilor. Nu întâmplãtor, aceste aspecte figurau în programele guvernanþilor de la Bucureºti ca fundamentale în procesul de unificare statalã, capabile sã ducã la românizarea întregului spaþiu, asimilarea fiind unul din
mecanismele sigure în cadrul acestui deziderat.
Aºa cum s-a sugerat deja, dacã la suprafaþã comunitatea maghiarilor
pãrea sã fie un monolit, în interiorul acesteia s-au manifestat constant divergenþele ideologice, alimentate uneori ºi de consideraþii ce þineau de apartenenþa regionalã, ca în cazul autoconstituitei Secþiuni Bãnãþene a Partidului
Maghiar. Din 1925 se va contura însã tot mai evident existenþa unui aºa-zis
curent reformist al partidului, care îºi va face cunoscute dezideratele îndeosebi prin activitatea publicisticã a lui Miklós Krenner (cunoscut ºi sub
pseudonimul de Spectator) în paginile periodicelor Keleti Újság, Erdélyi
10
Hírlap, Magyar Kisebbség, Erdélyi Helikon, Ellenzék º.a. Alegerea în
9

10

Asupra Partidului Maghiar vezi: Sándor Balázs, A Magyar Párt: ideológia, tézisekben [Partidul Maghiar: ideologie, în teze], în Korunk, 2/1991, p.235-241; Nándor
Bárdi, A romániai Országos Magyar Párton belüli irányzatok (1922-1938) [Curentele din interiorul Partidului Maghiar Naþional din România], în vol. KözépEurópa az integráció küszöbén [Europa Centralã în pragul integrãrii Europene], A
Teleki László Alapítvány Közép Európa Intézet 1996. évi konferenciája, ed. Éva
Kovács, László Zsinka, Budapest, Közép Európa Intézet, 1997, p.89-96; idem,
Pártpolitika és kisebbségpolitika. A romániai Országos Magyar Párt javaslata és
annak visszhangja 1934-35-ben [Politica de partid ºi politica minoritarã. Propunerea Partidului Naþional Maghiar din România ºi ecourile sale], în Magyar
Kisebbség, 3-4/1998, p.128-185; Iratok a romániai Országos Magyar Párt
történetéhez 1. A vezetõ testületek jegyzõkönyvei [Documente asupra istoriei Partidului Naþional Maghiar din România. I. Procesele verbale ale instanþelor de conducere], ed. Béla György, Csíkszereda/Kolozsvár, Pro-Print Könyvkiadó/Erdélyi
Múzeum Egyesület, 2003.
Vezi antologia Miklós Krenner (Spectator), Az erdélyi út (Válogatott írások) [Drumul din Ardeal. Scrieri alese], ed. Béla György, Székelyudvarhely, Haáz Rezsõ
Kulturális Egyesület, 1995.
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funcþia de preºedinte al partidului a lui György Bethlen, în aprilie 1926, a
fost departe de a atenua tensiunile interne, ceea ce va duce ca în vara lui
1927 sã se desprindã din Partidul Maghiar grupul reformiºtilor, care vor
reînfiinþa Partidul Popular Maghiar, având ca lider pe István Kecskeméthy
(profesor la Institutul teologic protestant), iar printre membri pe Károly Kós,
Endre Antalffy, Géza Deutschek, Károly Molter, Géza Tabéry, Imre Réthy º.a.
Totodatã, o sumã de intelectuali maghiari, nemulþumiþi ºi ei de orientarea Partidului Maghiar, s-au regrupat în jurul Societãþii Erdélyi Helikon,
patronatã de o personalitate de mare prestigiu, Miklós Bánffy, fost ministru
de externe al Ungariei ºi revenit în România în 1926. Editând din primãvara
anului 1928 o revistã ce purta numele societãþii amintite, Erdélyi Helikon,
s-a creat astfel o tribunã de expresie mai coerentã a tuturor acelora care militau pentru o apropiere realã ºi utilã între români ºi maghiari, dar care au pro11
movat ºi conceptul de transilvanism . Dincolo de substratul ideologic ºi
politic al transilvanismului, ce dorea sã circumscrie mai curând ideea de
autonomie culturalã, se impunea în primul rând constatarea destinului
comun al românilor, maghiarilor ºi saºilor, ce a conferit o notã aparte regiunii ºi care trebuie continuat pe aceleaºi coordonate. Însã împotriva acestui
concept s-a manifestat o altã grupare, cu orientare declarat de stânga, care
sub conducerea lui László Dienes ºi apoi a lui Gábor Gaál a editat revista
Korunk, ce critica tendinþele ideologice atât ale lui Erdélyi Helikon, cât
ºi ale Partidului Maghiar.
Tendinþele centrifuge s-au accentuat apoi aproape constant, în 1933
înfiinþându-se un Partid al Micilor Agrarieni, cu aderenþi îndeosebi din
secuime, sub conducerea lui Imre Réthy, care pãrãsise Partidul Popular
Maghiar încã din 1928, în 1934 a luat naºtere Uniunea Oamenilor Muncii
Maghiari din România (MADOSz), care a grupat pe cei cu vederi de stânga
12
ºi a editat un important organ de presã, Erdélyi Fiatalok [Tinerii ardeleni] ,
în vreme ce vechiul  de acum  Partid Maghiar ocupa un loc important în
viaþa politicã a þãrii, participând la alegeri ºi trimiþând constant reprezentanþi în parlament, formulând doleanþe, colaborând cu partidele româneºti 
considerându-se ºi fiind apreciat dacã nu ca unicul, atunci ca cel mai important reprezentant al comunitãþii maghiare de aici. Poziþia sa oarecum solidã
se datora în primul rând ºi prezenþei în rândurile sale a unor personalitãþi
politice de marcã ale fostului regat ungar, dar ºi a majoritãþii marilor proprietari funciari ºi industriali din Ardeal: în afara preºedintelui György Bethlen,
printre oamenii activi ai partidului se numãrau István Ugron (fost ministru
11

12

Vezi A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája, 1924-1944 [Cutia poºtalã
a lui Helikon ºi Erdélyi Szépmíves Céh], 2 vol., ed. Ildikó Marosi, Bukarest, Kriterion, 1979; Béla Pomogáts, A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája
[Transilvanismul. Ideologia lui Erdélyi Helikon], Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.
Asupra acestuia: Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930-1940) [Edélyi Fiatalok. Documente, interpretãri], ed. Ferenc László, Péter Cseke, Bukarest, Edit.
Kriterion, 1986.
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plenipotenþiar al Austro-Ungariei), Sámuel Jósika (fost preºedinte al Camerei
Magnaþilor din Ungaria), Arthur Teleki, János Jósika, Andor Ambrósy, Béla
Szentkereszty  cu toþii purtãtori ai unor titluri de nobleþe (baron, conte) ,
dar ºi intelectuali ce activau în profesii liberale, preoþi, profesori etc, precum
Emil Grandpierre, Arthur Balogh, Géza Ferenczy, Elemér Gyárfás, Miklós
Gál, József Willer, Nándor Hegedûs, István Pál, Béla Parecz, József Sándor,
Elemér Jakabffy etc. Deºi partidul, prin liderii lui, se afla în permanent contact cu guvernanþii de la Budapesta, stabilindu-ºi linia politicã în principal în
acord cu comandamentele celor din urmã, el constituia totodatã pentru
Bucureºti ºi potenþialul fir direct cu capitala Ungariei.
Schimbãrile survenite pe plan european, îndeosebi în ceea ce priveºte
expansiunea extremismului de dreapta  alimentat de Italia ºi Germania fascistã , va duce la renaºterea revizionismului maghiar, la speranþa refacerii
vechiului regat ungar în graniþele anterioare Trianonului. Discursurile tot
mai evidente pe aceastã temã în Ungaria, vor oferi suportul pentru atitudini
similare, din ce în ce mai frecvente, ºi în Transilvania, îndeosebi prin intermediul Partidului Maghiar. În consecinþã, autoritãþile române vor interzice
în 1936 þinerea congresului acestui partid, care însã va avea loc în anul
urmãtor, la Sfântu Gheorghe, prilej cu care se va adopta ºi o declaraþie de
protest contra politicii faþã de minoritãþi promovatã de guvernul prezidat de
Gheorghe Tãtãrescu.
La 31 martie 1938, prin promulgarea decretului-lege nr. 1422 privind
13
dizolvarea tuturor asociaþiilor, grupãrilor sau partidelor politice , îºi înceteazã activitatea ºi Partidul Maghiar, interesele comunitãþii fiind reprezentate în senatul României de cãtre episcopul János Vásárhelyi, numit din oficiu,
iar în urma alegerilor din iunie 1939 fiind admiºi în cele douã camere ºi alþi
reprezentanþi ai comunitãþii maghiare, înregimentaþi de acum în Frontul
Renaºterii Naþionale (9 deputaþi ºi 4 senatori aleºi). Pentru gestionarea activitãþilor sociale, economice ºi culturale ale acestora, s-a creat o structurã distinctã, Comunitatea Popularã Maghiarã, la 11 februarie 1939, în fruntea cãreia a fost ales Miklós Bánffy, ce va funcþiona pânã la arbitrajul de la Viena, din
30 august 1940. Totodatã, la 3 august 1938 s-a creat ºi un Comisariat General pentru Minoritãþi (devenit apoi minister), menit a studia toate doleanþele
diverselor grupuri etnice ºi a le afla soluþii.
Cu toatã aceastã efervescenþã în ceea ce priveºte organizarea politicã a
maghiarilor ºi participarea lor la structurile ºi mecanismele democratice ale
epocii, autoritãþile ºi membrii celorlalte formaþiuni politice, iar sub influenþa ideologiilor naþionaliste chiar o bunã parte a populaþiei româneºti au
manifestat mereu suspiciune faþã de acest important grup etnic. Este adevãrat totodatã ºi faptul cã o sumã de deziderate ale comunitãþii maghiare, o
serie de atitudini ºi activitãþi prin care aceasta cãuta sã-ºi conserve identitatea naþionalã, unele vizând chiar refacerea vechiului regat al Ungariei
13

Monitorul Oficial, nr. 75 din 31 martie 1938.
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ante-Trianon, au alimentat asemenea suspiciuni, generând frecvent în epocã
mãsuri sau obstrucþii guvernamentale menite sã anihileze elanurile segregaþioniste sau iredentiste. Din imensa cazuisticã, invocãm aici, cu titlu de
exemplu, atitudinea autoritãþilor faþã de solicitatea unor jurnaliºti de a
14
înfiinþa un Sindicat al ziarelor minoritare din Ardeal ºi Banat , constituit
finalmente în luna mai 1924, dar care a generat un exerciþiu al supoziþiilor
ºi bãnuielilor frecvent uzitate în epocã. Iar motivaþiile invocate în cazul de
faþã, pentru a se refuza acceptarea, sunau cam în felul acesta: Intenþia iniþiatorilor este strângerea în mãnunchi a tuturor editorilor de ziare strãine
intereselor noastre ºi astfel, devenind o puternicã armã politicã, se dezlãnþuie cu toatã furia ce-i caracterizeazã cea mai aprigã propagandã contra siguranþei statului, fãcând aceasta la adãpostul tuturor favorurilor prevãzute în
lege; Þinând seama de manoperele guvernului ungar din Budapesta care,
pentru cultivarea miºcãrii iredentiste la noi, a lansat cuvântul de ordine ca
fiecare ungur din Transilvania sã fie convins cã se aflã pe teritoriu maghiar,
cã alipirea Ardealului la România este numai vremelnicã ºi cã în scurtã vreme va urma ceasul revanºei, în reuºita cãreia, pentru a-i gãsi pe toþi pregãtiþi, sã se înfiinþeze cât mai multe societãþi culturale, reuniuni de port, gimnasticã ºi cântãri, precum ºi biblioteci din care sã nu lipseascã cãrþile cu
harta fostei Ungarii, pentru cã numai astfel se poate menþine viu ºi dezvolta
pe mai departe spiritul de camaraderie ºi solidaritate, în consecinþã organizarea acestui sindicat nu este altceva decât un plan de luptã mai uºor de
executat, având la îndemânã mai multe mijloace, fie de ordin material, fie de
15
ordin politic, oferite de lege .
La toatã aceastã atmosferã a contribuit ºi ideea frecvent vehiculatã în
epocã de autonomie a Transilvaniei, prezentã pânã spre începutul primului
rãzboi mondial în unele proiecte ale românilor ardeleni, iar dupã acesta la o
parte a maghiarilor, care concepeau transilvanismul politic ca pe o soluþie
logicã de a se înfãptui un fel de paritate la nivel regional, fãrã minoritari ºi
majoritari. Un astfel de proiect fiind  în condiþiile epocii  imposibil de realizat, o alternativã politicã a elitei politice maghiare a constituit-o prin anii
treizeci dobândirea autonomiei Þãrii Secuilor.
Totodatã, în condiþiile în care pe cale parlamentarã reprezentanþii
maghiarilor nu au reuºit sã determine autoritãþile de a respecta angajamentele asumate în urma semnãrii tratatului de protecþie a minoritãþilor (în
decembrie 1919), aceºtia au apelat ºi la organismele internaþionale create la
finele rãzboiului (Societatea Naþiunilor), care  printre altele  trebuiau sã
vegheze la respectarea înþelegerilor postbelice. Adeseori, aceastã cale a fost
cea mai eficientã acþiune prin care guvernanþii s-au vãzut constrânºi sã punã
în practicã o bunã parte din prevederile documentelor privitoare la minori14

15

Acest organism nu trebuie confundat cu Sindicatul ziariºtilor minoritari din
Ardeal ºi Banat, înfiinþat în 1920, tot la Cluj.
Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 45/1925, f.1-2.
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tãþi. Printr-o serie de Memorii adresate secretariatului general al Societãþii
Naþiunilor, maghiarii din România  dar ºi autoritãþile de la Budapesta  au
denunþat îndeosebi politica ºcolarã ºi agrarã a statului român, apreciatã ca
discriminatorie la adresa lor, solicitând chiar protecþia internaþionalã în ceea
ce priveºte mãsurile legislative ºi administrative româneºti. Dat fiind pluriconfesionalismul maghiarilor ardeleni, aceºtia au apelat ºi la diversele asociaþii religioase internaþionale, îndeosebi la Alianþa Presbiterianã Generalã
din Scoþia, Alianþa Universalã a Bisericilor Unitariene Americane etc.
Acest fapt a determinat ca problema comunitãþii maghiare din România
sã intre în atenþia forurilor internaþionale, care în repetate rânduri ºi-au trimis aici reprezentanþi pentru a observa sau ancheta situaþia realã, asemenea
misiuni încheindu-se adeseori cu rapoarte prezentate Societãþii Naþiunilor
(Comitetul celor Trei) sau altor organisme, în care erau descrise neîmplinirile guvernului român în ce priveºte politica faþã de minoritãþi. Totodatã, îndeosebi începând cu 1922, autoritãþile de Bucureºti au devenit tot mai active
prin aparatul lor diplomatic în a prezenta membrilor consiliului Societãþii
Naþiunilor ample descrieri, motivaþii ºi explicaþii în legãturã cu politica promovatã faþã de maghiari. În acest scop, de pildã, încã din 1924 N. PetrescuComnen atrãgea atenþia ºefului sãu de la Bucureºti asupra faptului cã guvernul din Budapesta ne va alege numai pe noi [pentru plângeri], întrucât se
pare a fi încredinþat cã situaþia noastrã ar fi mai ºubredã în concertul european decât aceea a Cehoslovaciei ºi a Iugoslaviei, cã în realitate situaþia
minoritãþilor ar fi mai puþin bunã la noi decât aiurea ºi, în fine, cã un curent
defavorabil împotriva noastrã se poate mai lesne determina cu sprijinul
Rusiei, a evreilor, catolicilor ºi protestanþilor de pretutindeni. În consecinþã, diplomatul român sugera cã nu ar trebui poate sã aºteptãm aceastã nouã
ofensivã ci, potrivit rezoluþiilor Adunãrii a III-a a Societãþii Naþiunilor, care
pune minoritãþilor datoria «de a coopera ca cetãþeni leali cu statul unde trãiesc», ar fi nimerit sã strângem o copioasã documentaþie, dovedind cã minoritatea ungureascã lipseºte de la aceastã obligaþiune fundamentalã  corespunzãtoare dreptului sãu de a fi ocrotitã de Societatea Naþiunilor  ºi sã
denunþãm noi Societãþii Naþiunilor purtarea detestabilã ºi puþin patrioticã a
16
acestei minoritãþi în ºcoalã, în Bisericã ºi în presã îndeosebi .
De altfel, tot ca o mãsurã profilacticã, în 1927, când o serie de lideri ai Partidului Maghiar au solicitat autoritãþilor din þarã sã recunoascã juridic Liga
Maghiarã pentru Societatea Naþiunilor din România, cu scopul de a cultiva
ºi rãspândi legãturile dintre state în toate ramurile culturale ºi ale civilizaþiei,
de a consolida ºi a dezvolta solidaritatea, validarea dreptului intern ºi dintre
state ºi popoare ºi de a elimina cu ajutorul dreptului diferenþele dintre naþiuni, s-a refuzat mereu o asemenea aprobare oficialã, deºi Uniunea Internaþionalã a Asociaþiilor pentru Societatea Naþiunilor îºi dãduse deja acordul de
16

Arhiva Ministerului de Externe, fond 71/1920-1944, vol. 392, f.6 (telegrama nr.
1310, Berna, 9 iunie 1924).
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a primi Liga printre membrii ei17. Însã nerecunoaºterea juridicã a acesteia în
þarã o priva de dreptul de a deþine un loc în Consiliul General al Uniunii, de
a participa la vot ºi, cum de la sine se înþelege, de a-ºi prezenta doleanþele ºi
în cadrul acestui organism auxiliar al Societãþii Naþiunilor.
Fãrã a intra în detalii asupra acestui aspect, trebuie remarcat însã faptul cã
filiera petiþiilor maghiare adresate diverselor organisme internaþionale acope18
rã un mecanism complex, în parte surprins deja de istoriografia problemei ,
care a antrenat din partea minoritarilor atât pe liderii lor spirituali (episcopii
József Ferencz, Károly Nagy, Gusztáv Károly Majláth º.a.) ºi politici din România, precum ºi pe guvernanþii de la Budapesta, care îndeosebi dupã 1933 s-au
apropiat tot mai mult de statele europene în care se instauraserã regimuri de
19
extremã dreapta ºi care cereau revizuirea tratatelor de pace . Acest deraiaj
spre iredentism a unei semnificative pãrþi din maghiarii ardeleni trebuie privit
ºi prin prisma eºecului guvernanþilor români de a soluþiona diversele probleme ce þineau de conservarea identitãþii maghiare ºi neonorarea unor importante capitole din tratatul asumat încã din 1919 în legãturã cu minoritãþile.
Atitudinea liderilor politici ºi de opinie maghiari, care cãutau rezolvarea
problemelor specifice ºi în afara statului român, a fost mereu privitã de autoritãþile noastre ca manifestãri revizioniste, care îºi vor face într-adevãr simþitã prezenþa îndeosebi în a doua jumãtate a deceniului patru. Tot mai mult,
în Transilvania, sunt puse în circulaþie broºuri de propagandã, cãrþi pentru
copii ºi elevi, filme de scurt metraj cu scene eroice din trecutul vechii Ungarii, liste de susþinere a proiectului revizionist, zvonuri, sunt organizate cursuri de varã cu caracter religios, în cadrul cãrora erau exaltate simþãmintele
naþionale, iar în diverse cercuri maghiare mai mult sau mai puþin intime ideea
pãrea a fi la ordinea zilei, în consonanþã îndeosebi cu evoluþia relaþiilor
internaþionale. Aceastã atmosferã era întreþinutã ºi de diversele organizaþii
revizioniste de la Budapesta, inclusiv prin emisiunile posturilor de radio
ungureºti. De altfel, organele de urmãrire specializate (poliþie, jandarmi ºi
alte servicii secrete informative) elaborau permanent rapoarte asupra stãrii
de spirit a populaþiei maghiare ºi a manifestãrilor catalogate drept iredentiste, ºoviniste sau revizioniste, precum ºi asupra influenþei crescânde
exercitatã de propaganda din Ungaria în rândurile etnicilor maghiari de aici.
17
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G. Cipãianu, Gh. Iancu, Les minorités dans la Roumanie de lentre-deux-guerres
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Adeseori, aceastã atmosferã tensionatã dintre minoritari ºi majoritari era
întreþinutã de inabilitatea diverselor autoritãþi locale sau centrale de a înþelege ºi gestiona anumite forme de manifestare a populaþiei maghiare în chestiuni ce þineau de confesiune, ºcoalã, tradiþii, aniversãri istorice etc. Desfãºurarea de forþe poliþieneºti, de exemplu, cu ocazia organizãrii la Cristuru
Secuiesc a Congresului ecumenic al Bisericii Unitariene din 1-4 septembrie
1934, constituie o pildã în acest sens. Numãrând aproximativ 750.000 credincioºi în întreaga lume ºi aflatã sub conducerea unicului episcop al aces20
tei confesiuni, Gergely Boros , Biserica Unitarianã din Ardeal a convocat
dupã aproape trei decenii (ultimul congres avusese loc în 1908) o astfel de
reuniune, invitând credincioºi de pretutindeni ºi anunþându-ºi prezenþa
îndeosebi delegaþi din Anglia ºi Statele Unite. Autoritãþile, percepând alegerea acestei localitãþi din inima secuimii  important centru intelectual, cu un
liceu ºi o ºcoalã de agriculturã unitariene etc  ca pe o tentativã de a se dovedi participanþilor strãini faptul cã regiunea este într-adevãr locuitã majoritar
de maghiari, au recurs la mãsuri stânjenitoare de intimidare, prin afiºarea
vizibilã a forþelor de ordine în oraº, rãspândirea de agenþi sub acoperire prin21
tre congresiºti , pentru ca finalmente, dupã numai o zi, sã se interzicã continuarea întrunirii, ceea ce a determinat o stare de vãditã iritare ºi tensiune
între autoritãþile locale ºi etnicii maghiari prezenþi cu acest prilej, precum ºi
rãspândirea în mediile unitariene anglo-saxone a ideii cã maghiarii din Transilvania sunt oprimaþi atât din punct de vedere politic, cât ºi confesional.
Ulterior, dupã numai o lunã de la aceste evenimente, liceul din localitate (al
cãrui director era Kálmán Szentmártoni, unul din principalii organizatori ai
congresului ºi marcant lider local) a fost supus de autoritãþile poliþieneºti
unei temeinice percheziþii, descoperindu-se portretul fostului împãrat
Franz Iosif ºi multe alte tablouri murale, în numãr de 28, ce reprezintã persoane ºi fapte din istoria maghiarã, un numãr de 24 de hãrþi  toate în stare
foarte bunã , unde statul maghiar este conturat în situaþia dinainte de rãzboi ºi unde pretutindeni þara româneascã este redusã la Vechiul Regat, subintitulatã peste tot Valahia. De asemenea, ca piese mai importante, s-au gãsit
harta Ungariei lipitã pe dosul hãrþii ce reprezintã România de astãzi, un drapel conservat ºi pãstrat cu multã îngrijire, ce reprezintã culorile statului
maghiar, coroana în gips a Sf. ªtefan etc  toate aceste lucruri dovedind
îndreptãþirea mãsurilor luate anterior, precum ºi atmosfera iredentistã din
zonã ºi mai ales din ºcoala care are datoria sã asigure instruirea viitorilor
cetãþeni ai acestei þãri, care trebuie sã se dezvolte cel puþin în cadrul respectului cãtre statul românesc sub a cãrui oblãduire se instruiesc ºi îºi fac
22
educaþia .
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De curând a fost publicat ºi jurnalul acestuia: Boros György unitárius püspök
naplója 1926-1941[Jurnalul episcopului unitarian György Boros], Kolozsvár,
Kiadja az Unitárius Egyház, 2001.
Cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul general al jandarmeriei, dos. 14/1934, f.99-104.
Ibidem, f.126.
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Pe de altã parte, nu trebuie omis faptul cã au existat o serie de personalitãþi de etnie maghiarã care au privit cu speranþã îndreptarea statutului de
minoritar în România, în repetate rânduri îndemnându-ºi conaþionalii la rãbdare ºi înþelegere, la adoptarea unei conduite în acord cu realitãþile situaþiei,
la abandonarea atitudinilor iredentiste ºi revizioniste. În acest context,
23
periodicul Új magyarok, publicat vremelnic la Cluj de Sámuel Fényes ,
între 1935-1937, nu a fost un caz singular, Imre Mikó manifestând cam aceeaºi atitudine, în 1932 tipãrind chiar o lucrare asupra satelor ardelene ºi pro24
blema minoritarã . În afara unor jurnaliºti sau juriºti, o tendinþã evidentã de
deschidere spre societatea româneascã  cu impact asupra comunitãþii
maghiare ardelene  a manifestat-o îndeosebi episcopul reformat Sándor
Makkai. Acesta s-a situat dupã rãzboi pe poziþia de mentor spiritual, încercând sã circumscrie o nouã identitate a maghiarimii din Transilvania, devenitã minoritarã. Realitãþile timpului însã au impus eºecul acestui tip de conduitã, ceea ce-l va determina pe Sándor Makkai sã pãrãseascã România,
stabilindu-se în Ungaria, gestul fiind motivat într-un text sugestiv intitulat
25
Nem lehet [Nu se poate] .
Evident, nici majoritarii nu au rãmas insensibili la astfel de atitudini, o
serie de juriºti, istorici, lingviºti, economiºti, sociologi, geografi, teologi etc
elaborând constant  s-ar putea spune chiar în exces  lucrãri menite a susþine ºtiinþific situaþia de fapt. Înstituþional chiar, la 15 decembrie 1933 s-a
26
constituit la Bucureºti Liga Antirevizionistã Românã , cu secþii ºi subsecþii în mai toate localitãþile ardelene  ca rãspuns ºi la Liga Revizionistã
Ungarã, fondatã de Pál Teleki ºi condusã apoi de Ferenc Herczeg , din
comitetul central de conducere fãcând parte patriarhul României, mitropoliþii ortodocºi ºi cel greco-catolic, precum ºi o serie de intelectuali, precum
Ioan Lupaº, Silviu Dragomir, I. Gãvãnescu, Gh. Þiþeica, I. Nisipeanu º.a., iar
23
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Acesta a fost autorul ºi a unei lucrãri antirevizioniste, A magyar revizió politikai,
történelmi és gazdasági megvilágításában [Revizionismul maghiar în lumina politicii, istoriei ºi economiei], Bucureºti, Tip. Þãranu & Co., 1934, 158 p., republicatã în limba românã sub titlul de Ungaria revizionistã, Târgu Mureº, Edit. Petru
Maior, 1996.
Imre Mikó, Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés [Satul transilvan ºi problema
minoritarã], Cluj, Tip. Minerva, 1932, 135 p. Ulterior, în 1941, Mikó va publica o
lucrare des invocatã de istoriografie: Huszonkét év. Az Erdélyi magyarság politikai
története 1918. December 1-tõl 1940. Augusztus 30-ig [22 de ani. Istoria politicã a
maghiarimii din Ardeal, 1918-1940], Budapest, Studium, 1941, 326 p. Pentru
diverse aspecte din viaþa maghiarimii ardelene în epocã vezi ºi volumul lui intitulat Akik elõttem jártak [Afinitãþi spirituale], Bukarest, Edit. Kriterion, 1977.
Pe marginea acestuia vezi vol. Nem lehet. A kisebbségi sors vitája [Nu se poate.
Disputa destinului minoritar], ed. Péter Cseke ºi Gusztáv Molnár, Budapest,
Könyvkiadó, 1989.
Liga Antirevizionistã Românã. Actul constitutiv ºi statutele, Bucureºti, Tip. Universul, 1934. Vezi ºi L. Dandara, Consideraþii privind fondarea Ligii Antirevizioniste
Române, în Memoria Antiquitas, Piatra Neamþ, XV-XVII, 1983-1985, p.207-213.
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sub auspiciile mai vechii societãþi ASTRA a fost editatã Revue de Transylvanie, sub conducerea istoricului clujean Silviu Dragomir, în scop de propagandã ºi ca organ de expresie antirevizionist. De altfel, e greu de surprins
acum întreaga reþea de organisme româneºti care, direct sau indirect, desfãºurau o asiduã activitate în aceastã direcþie, însã la fel de neobosite s-au
dovedit a fi asociaþiile sau societãþile Cultul Patriei, Acþiunea Patrioticã,
Uniunea Ofiþerilor de Rezervã, Uniunea Foºtilor Voluntari, Reuniunea
Femeilor Creºtine, Societatea Naþionalã a Femeilor Ortodoxe etc.
Aºadar, este vorba de o problematicã complexã, la fel ca ºi epoca, care
necesitã încã minuþioase anchete asupra celor mai diverse aspecte. Dincolo
de cele reliefate mai sus  în principal cu valoare de sugestie  ºi care întreþin mai curând imaginea unor relaþii româno-maghiare tensionate în interiorul României interbelice, trebuie conturat deopotrivã ºi cadrul unei existenþe minoritare în varietatea ei complexã cotidianã, a manifestãrilor
27
spirituale , care au dus la conservarea ºi dezvoltarea identitãþii acestui
important grup etnic. Este tocmai ceea ce se încearcã ºi prin volumul de faþã,
în speranþa cã accesul la un corpus cât de cât reprezentativ în ceea ce priveºte etica minoritarã va genera un plus de înþelegere ºi contextualizare a existenþei comunitãþii maghiare din spaþiul transilvan între cele douã rãzboaie
mondiale.
Lucian Nastasã

27

György Nagy, Erdélyi magyar szellemi élet a két háború között (1918-1940) [Viaþa
spiritualã maghiarã din Ardeal între cele douã rãzboaie], în Korunk, X, 1999,
nr. 2, p.108-116; nr. 3, p.93-104; nr. 5, p.102-109.
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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI
Volumul de faþã vine sã ofere cititorului român accesul la câteva texte ce
le considerãm esenþiale pentru înþelegerea diverselor fenomene complexe ce
au apãrut din statutul de minoritar al populaþiei maghiare dupã sfârºitul
primului rãzboi mondial. Deºi selecþia materialului nu a fost o sarcinã
uºoarã, acesta constituind o infimã parte din tot ceea ce a însemnat discursul identitar maghiar în perioada interbelicã, ne-am asumat responsabilitatea în virtutea principiului cã între a nu face nimic în aceastã direcþie ºi a
oferi eºantioane din ceea ce am considerat noi reprezentativ, chiar ºi lacunar
 ºi poate nu întotdeauna reuºind sã transpunem convenabil în limba
românã acest gen eseistic , este de preferat aceastã ultimã atitudine.
Prea mulþi istorici au abordat problema comunitãþii maghiare din
România în perioada interbelicã, în tomuri chiar impresionante prin dimensiuni, fãrã a-ºi impune vreodatã reþineri pentru faptul cã nu posedã nici
mãcar cele mai elementare cunoºtinþe de limbã ºi culturã maghiarã, lãsând
aºadar deoparte în cadrul analizelor tocmai ceea ce ar fi trebuit sã constituie sursele de bazã. În felul acesta au apãrut istorii trunchiate, statice, în
mod evident distorsionate, care au perpetuat incomplet ºi uneori cu tente
vãdit ofensatoare percepþii aistorice asupra unei comunitãþi cãreia i se
cuvine indiscutabil un loc sensibil diferit în panteonul trecutului nostru.
Este ºi aceasta o motivaþie în plus pentru noi în asumarea volumului de faþã,
cãutând sã stimulãm întregirea din mers a ceea ce trebuia cunoscut de multã
vreme.
Cele mai multe din textele de faþã au fost elaborate iniþial în limba
maghiarã, iar pentru a întregi contextul am apelat ºi la câteva texte care au
apãrut în revista Glasul Minoritãþilor în limba românã. În cazul acestora
din urmã, le-am reprodus aidoma cu originalul, în conformitate cu normele
actuale ale textologiei, respectând cât mai fidel faptele de limbã ºi actualizând ortografia. Erorile provenite din lapsus calami ºi punctuaþia au fost
îndreptate tacit. La fel s-a procedat cu diversele nume proprii, îndeosebi cu
rezonanþã maghiarã, transcrise fonetic greºit, cu excepþia celor care în mod
evident erau un produs al asimilãrii sau traducerii. Textele au fost rânduite
cronologic, astfel încât lectura lor sã conducã la imagini cât mai coerente ºi
contextualizate. Notele editorilor au fost aºezate la sfârºitul fiecãrui material,
dupã indicaþia sursei. Acestea sunt minime, cu scopul de a lãmuri  când se
impunea  împrejurãrile istorice, ori de a oferi informaþii sumare asupra
unor persoane sau evenimente. Ca referinþe bibliografice am utilizat doar
acele lucrãri care aduceau cu adevãrat ceva nou în tratarea problemei ºi au
43

respectat minimele repere ale deontologiei profesionale. Un tablou cronologic, câteva facsimile ºi ilustraþii întregesc volumul, iar un indice de nume
vine sã uºureze utilizarea lui, dorind astfel sã se constituie într-un instrument de lucru cât mai eficient ºi atractiv.
Un gând de recunoºtinþã îl îndreptãm spre toþi aceia care au contribuit
sub o formã sau alta la apariþia acestui volum  nu puþini la numãr, din care,
pentru rigoare menþionãm pe Gábor Ádám, Béla György, Andor Horváth,
István Horváth, Marius Lazãr , evidenþiind îndeosebi deschiderea ºi interesul manifestat de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã faþã
de asemenea iniþiative. Totodatã mulþumim ºi pe aceastã cale descendenþilor
ºi moºtenitorilor drepturilor intelectuale ale autorilor cuprinºi în volum 
Boróka Kristó (pentru Imre Lajos), Ferenc László ºi familia (pentru Dezsõ
László), Barna Marosi (pentru Károly Molter), Ambrus Miskolczy (pentru
Sándor Makkai), Fundaþia Áron Tamási, Márton Tonk (pentru Sándor
Tavaszy), Éva Venczel (pentru József Venczel) , care au acceptat reproducerea textelor de faþã cu totul dezinteresat, oferindu-ne în acelaºi timp sugestii,
documente ºi informaþii utile. Din pãcate, nu am reuºit sã dãm de urma
tuturor moºtenitorilor, drept pentru care nutrim speranþa cã gestul nostru
de-ai include totuºi în volum pe unii autori nu va fi judecat prea aspru ºi cã
vom obþine acceptul chiar ºi tardiv. În mod deosebit, gratitudinea noastrã se
îndreaptã spre Andor Horváth, care ne-a asistat ºi încurajat mereu, având
totodatã rãbdarea de a parcurge întreg manuscrisul, oferindu-ne sugestii ºi 
ca unul ce cunoaºte bine viaþa culturalã a maghiarilor din România  informaþii menite a îmbunãtãþi considerabil conþinutul volumului.
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