Károly KÓS
GLASUL CARE STRIGÃ
Cãtre maghiarimea din Ardeal, Banat, Þinutul Criºurilor ºi
Maramureº!
ªi ei l-au întrebat: Dar cine eºti? Eºti Ilie?
ªi el a zis: Nu sunt! Eºti prorocul?
ªi el a rãspuns: Nu.
Atunci i-au zis: Dar cine eºti?
Ca sã dãm un rãspuns celor ce ne-au trimes.
Ce zici tu despre tine însuþi?
Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigã în pustie!
De doi ani amari ochiul nostru priveºte deja spre vest. Am vãzut cum a
apus acolo soarele. Ochiul nostru, înecat în speranþe, încredere, tânjire ºi
durere a privit pânã ce ne-au dat lacrimile de atâta efort.
Cãci soarele îºi continua drumul mereu coborând, apunea tot mai mult;
la început doar încet, apoi tot mai repede, în sfârºit a dispãrut, iar pe cer au
rãmas doar norii purpurii de culoarea sângelui.
Acum deja ne putem dezmetici: Deocamdatã nu existã mai departe.
Acest soare a apus, s-a sfârºit cu aceasta. Iar de pe faþã ne putem ºterge lacrimile. Pânã ºi urma acestora.
Undeva au semnat ceva, undeva au negociat, au împãrþit ceva undeva;
într-un loc au trântit o uºã deschisã, ca sã rãmânã închisã pentru totdeauna.
De pe stânca uriaºã pe care ne-am cãþãrat prin propria noastrã forþã cu munca a o mie de ani ºi pe care fiecare treaptã am sculptat-o cu braþele ºi mintea
noastrã ºi am stropit-o cu propriul nostru sânge, de acolo ne-au aruncat în gol.
ªtim de ce.
Vechiul nostru drapel e rupt, sabia ºtirbitã, sufletul ne este încãtuºat.
Dar ºtiu: trebuie totuºi sã ne ridicãm.
Dar ºtiu: trebuie sã începem din nou munca grea, istovitoare.
ªtiu: vom deschide drum în stânca tare, sãlbaticã, pe care odatã cu noi
ºi în urma noastrã va pãºi un vechi ºi dârz popor din nou înãlþându-se.
Auzim, vedem ºi ºtim deja, deoarece e realitate: Ungaria veche nu mai
existã.
Nu atunci s-a stins când la Paris i s-a regizat înmormântarea, ci atunci
când ea însãºi a anunþat: da, nu mai sunt cea veche. Acesta este adevãrul!
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De ºaptezeci de ani pãrinþii noºtri au rostit acel cuvânt: sub o singurã
voinþã ºi de jumãtate de secol s-a înfãptuit un vis de o mie de ani; Ungaria,
deasupra cãreia la Paris au rostit condamnarea.
Timp de o jumãtate de secol a vieþuit un singur pãmânt maghiar, un atelier mare, tânãr ºi puternic. Nu l-au putut lãsa sã munceascã astfel pe mai
departe.
Maghiari din Ardeal, Banat, Þinutul Criºurilor, Maramureº: noi am fost
rupþi, azvârliþi din acel atelier, care s-a construit cândva cu munca noastrã
epuizantã.
Nu ne-au întrebat: vrem?
Iar noi nici pânã astãzi nu am vrut sã credem cã s-a întâmplat, cã s-a
putut întâmpla acest lucru.
ªi de doi ani nu am mai lucrat. Dar am aºteptat. Am aºteptat sperând cu
credinþã creºtineascã sã rãsarã soarele pentru noi:
La apus! Doi ani am visat ºi nu am vrut sã ºtim despre Viaþa ce alerga pe
lângã noi luptând. Nu vroiam sã auzim ºi sã vedem, nici sã simþim, nici sã
trãim, am vrut doar sã credem ºi sã ne încredem, sã visãm ºi sã aºteptãm
minuni pânã ce vom fi treziþi.
Cãci ne-am obiºnuit cu ceea ce e vechi, ne plãcea ceea ce am creat cândva.
Am crezut cã este al nostru pentru totdeauna, aºa cum noi l-am creat
pentru noi.
Acum s-a aflat totul. Dupã doi ani de aºteptãri amare, de vise letargice,
am aflat cã tot în ceea ce am crezut, ne-am pus încrederea, am sperat, este o
himerã. Am aflat cã soarele nu rãsare acolo unde a apus.
Sã recunoaºtem: credinþa ne-a fost mult înºelatã.
Sã recunoaºtem: a durut decepþia; ne-a durut cã trebuie sã ne scoatem
credinþa din suflet, cãci ea n-a fost credinþã adevãratã.
Vouã, celor douã milioane de maghiari din Ardeal, Banat, Þinutul Criºurilor, Maramureº, nu eu vã spun, ci Ungaria schiloditã a pronunþat sentinþa
legatã de noi: nu pot sã fac altceva, accept condamnarea care a fost comunicatã, enunþatã ºi executatã împotriva voinþei ºi credinþei mele: Eu la voi, cei
ce cu forþa aþi fost rupþi din sânul meu, renunþ.
Acesta este adevãrul!
Cel care spune altceva: minte; cel care crede altceva: viseazã; cel care
sperã altceva: aleargã dupã himere.
Trebuie sã ne însuºim morala; trebuie sã înfruntãm realitatea implacabil
de rigidã ºi nu avem voie sã ne amãgim. Trebuie sã muncim, dacã vrem sã
trãim, ºi vrem sã trãim, aºadar vom munci.
Dar de acum doar noi singuri, pentru noi.
Iar spre vest sã nu ne mai uitãm. De la aceasta doar ni se îngreuneazã
inima ºi ne dor ochii. Acolo a apus soarele, doar cerul mai este purpuriu ºi
norii grei ai destinului care se ghemuiesc în zare. Acestea doar lacrimi ne
mai storc.
46

Glasul care strigã

Sã avem grijã! Lacrimile sunt scumpe ºi sã nu vadã nici un strãin ceea
ce ne doare.
Cu un orgoliu de o mie de ani þinem însã privirea peste creasta munþilor
noºtri, pentru cã de aici trebuie sã se reverse pentru noi zorile.
Ungaria veche nu mai existã pentru noi; dar Ardeal, Erdély, Siebenbürgen, Transsylvania, sau în orice limbã l-ar numi lumea: a înviat ºi
existã, precum a existat ºi atunci, când noi înºine am crezut, deoarece am
vrut sã credem, cã nu mai este ºi doar Ungaria existã. A existat ºi atunci,
dar ºi acum existã ºi oricum ar vrea orice fel de voinþã, în vecii vecilor va
exista.
S-a lãsat bariera pe un drum minunat, care dãinuieºte de jumãtate de
secol: trecerea interzisã. Cu uneltele noastre ardelene de o mie de ani ºi puterea noastrã strãveche, încercatã, trebuie sã ne tãiem noi drumuri, însã doar
pentru noi.
Cu vechile unelte trebuie sã fãurim arme noi, mai bune decât cele depuse, distruse, scoase din mâinile noastre.
Nimeni nu ne va ajuta, dar atunci nimãnui sã nu-i fie nici milã de noi.
Trebuie sã construim! Vom construi aºadar cetãþi noi, puternice, unui
Dumnezeu vechi. Celui Singur, celui Drept, Dumnezeului Puternic. Celui care
ne-a trimis aici cândva din Asia misterioasã, ºi pe care noi l-am luat aici cu noi.
Cel care ne-a apãrat pânã acum ºi pe care ºi noi l-am apãrat  pentru noi.
...Au îngropat deci Ungaria veche. A fost o înmormântare frumoasã. Pe
mormânt au sãdit flori, iar la cap i-au înãlþat un monument încondeiat. Ca
cei care mai trãim sã putem plânge ºi sã jelim, ºi sã nu îndrãznim a ne mai
gândi la viaþã, ci sã avem mereu în faþã dealul, iar pe dealul presãrat cu flori
monumentul funerar cu topuz, frumos cioplit ºi înstelat.
Noi n-am fost invitaþi nici mãcar la înmormântare...
Ne resemnãm, pentru cã trebuie sã ne împãcãm ºi cu acest gând ºi credem în viaþa noastrã veºnicã.
Pornim pe noul nostru drum, dar ducem cu noi amintirea marii înmormântãri ºi o aºchie din crucea unei þãri crucificate.
De doi ani încoace, mulþi dintre noi au învãþat sã se roage, iar mulþi ºi sã
înjure. ªi mulþi au învãþat sã viseze, iar mulþi sã ºi plângã, dar cei mai mulþi
dintre noi am privit apele, apele noastre, care se grãbesc vijelioase dinspre
munþi în jos, spre Alföld. Mulþi am privit apele ºi dintre noi mulþi au ºi pornit de-a lungul apelor în jos, dinspre munþi, afarã, spre apus. Ca niciodatã sã
nu se mai întoarcã de acolo.
Însã vremea rugãciunii a trecut. ªi a trecut ºi timpul înjurãturilor. S-a
terminat ºi cu visarea, ºi cu lacrimile. Iar cei care au pornit de-a lungul apelor nu se mai pot întoarce aici, cel care pleacã dintre noi, acela nici sã nu-ºi
mai doreascã sã se întoarcã cândva; acela nu va mai avea aici niciodatã nici
loc, nici moºtenire.
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Ne-am trezit. Vrem sã vedem clar. Vrem sã ne confruntãm cu Viaþa, vrem
sã vedem clar situaþia noastrã. Vrem sã ne cunoaºtem pe noi înºine.
Trebuie sã ne socotim forþele, sã organizãm munca, trebuie sã cunoaºtem
scopul pe care vrem sã-l atingem.
Cel cãruia îi este teamã, cine-i laº, cine nu are încredere ºi cine nu crede, cel care este slab, acela sã iasã afarã din rând. Acela sã plece. Acela ne
face probleme, acela ne zãdãrniceºte munca, acela ne pune piedicã, acela
este trãdãtorul nostru!
Sã nu plângem pe nimeni care pleacã de aici. Sã nu oprim pe nimeni. ªi
sã-i îndemnãm la plecare ºi pe cei ce ºovãie; ªovãitorii nu au acum aici loc.
Sunt un glas ce strigã: strig acestea!
Condamnarea a fost executatã: Maghiarimea de douã milioane din
Ardeal, Banat, Þinutul Criºurilor ºi Maramureº a fost înglobatã în România...
Nu moralizãm. Nu cãutãm trãdãtori, nu-i cãutãm pe cei ce fac compromisuri, pe cei laºi, pe cei vinovaþi sau pe þapii ispãºitori. Nu ne consolãm ca
niºte laºi încriminând acum. Ne suportãm destinul aºa cum ne-a fost dat.
Nu cãutãm legalitate sau ilegalitate, dreptate ori nedreptate, nu aºteptãm
echitate, nici îndurare.
Nici nu cerem.
Nu cercetãm ce fel de pomanã pentru cerºetori ne-a pregãtit nouã acel
tratat încheiat la Trianon, fãcut pentru noi, fãrã noi.
Asta nu are prea mult rost.
Dreptatea noastrã este forþa noastrã.
Acela va fi al nostru, ce ne putem obþine prin luptã.
Celor curajoºi strig deci, celor ce vor sã lupte, celor cu simþul datoriei;
celor ce vor sã vadã, celor cu privirea înainte.
Sã iasã afarã, sã nu le fie ruºine, sã nu doarmã, sã nu facã pe supãraþii.
Viaþa nu aºteaptã; Viaþa aleargã.
Cu glasul meu ce strigã, acestea strig!
Fundamentul pe care putem construi cu conºtiinþa împãcatã ºi sufletul
încrezãtor sunt: douã milioane de maghiari.
Douã milioane de maghiari conºtienþi de istoria lor de o mie de ani ºi cu
morala acestora pot cauza mari dezechilibre de greutate pe un teritoriu geografic unitar, cu o populaþie de 13-14 milioane de locuitori neomogeni, în
cadrul unei þãri tinere, sãrace, care doar de jumãtate de secol trãieºte o viaþã
independentã, în caz cã vor colabora ori vor lucra împotriva acesteia.
De noi, maghiarimea din Ardeal, trebuie sã þinã cont întotdeauna cel care
ºi-a extins suveranitatea deasupra noastrã. Trebuie sã þinã cont ºi România,
dacã vrea ca dezvoltarea sa în teritoriu ºi în ceea ce priveºte numãrul populaþiei sã însemne ºi mãrirea puterii ºi nu o povarã în plus, un juvãþ apãsãtor.
Nu ar trebui sã uite cã noi nu suntem pur ºi simplu un numãr de oameni
rupþi din sânul maghiarimii unitare, ci o unitate istoricã, de o mie de ani de
sine stãtãtoare, cu proprie conºtiinþã specialã de ardelean, cu proprie cultu48
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rã ºi demnitate. Am ºtiut sã avem în vedere orice situaþie, am ºtiut sã cârmuim þara ºi sã ne ridicãm în picioare dupã grele înfrângeri. Cunoaºtem forþa noastrã, nu o apreciem peste valoarea ei, dar nici sub aceastã valoare: am
încercat deseori, cât putem.
Noi, douã milioane de cetãþeni ce muncesc, plãtesc taxe, produc valori
materiale ºi culturale suntem fantastica mãrire a puterii României. Însã noi,
douã milioane de duºmani din interior, ce nu muncesc, nu produc, urãsc ºi
sunt perfizi: suntem ciuma României.
Mãrturisim însã deschis ºi sincer: mai degrabã suntem loiali decât rebeli,
mai bine constructivi decât distrugãtori, mai cu drag prieteni sinceri decât
duºmani ascunºi.
Dar cu condiþia ca în noua situaþie sã ni se dea acel minim referitor la
cultura noastrã naþionalã, obiceiurile strãvechi, conºtiinþa de neam, sentimentele sociale, dezvoltarea economicã pe care, precum morala trecutului
nostru de o mie de ani, le ºtim indispensabile.
Pe un fundament de douã milioane de maghiari vrem sã ne construim în
noile condiþii autonomia noastrã naþionalã care, pe de o parte, ne este promisã de bunã voie de constituþia României: hotãrârea de la Alba Iulia, pe de
altã parte e dobânditã de voinþa ºi forþa noastrã, iar o altã parte de judecata
lucidã a României.
Ceea ce cerem noi pentru noi astãzi, pentru ceea ce mâine luptãm, iar
poimâine poate ºi suferim, dar ceea ce, precum credem, în sfârºit vom
cuceri, tot aceasta vor cere, pentru aceea vor lupta ºi suferi ºi la urmã aceea
va fi câºtigatã ºi de confraþii noºtri români ºi saºi.
Deschis ºi cu îndrãznealã vestesc acest ultim scop al nostru. Fãrã nici un
gând ascuns, sincer. Eu cred cã aceastã voinþã mocneºte în sufletul nostru al
tuturor, al celor care încercãm sã vedem clar scopul nou în noua noastrã
situaþie.
Cãci noi maghiarii putem pieri  deºi acest lucru nu-i probabil  ºi pot
dispãrea de pe pãmântul Ardealului ºi saºii, dar ºi atunci va trãi Ardealul,
deoarece este o personalitate geograficã, o personalitate economicã, o necesitate istoricã.
Deschis ºi plin de curaj strig cãtre România care a fost mãritã cu noi: Noi,
cetãþenii României de naþiune, credinþã ºi limbã maghiarã vrem o autonomie
naþionalã, în posesia cãreia România Mare câºtigã prin noi cetãþeni de încredere.
Nu vom negocia. Ne credem destul de puternici ca sã vorbim deschis ºi
sincer, iar pe fundamentul declarat sã rezistãm neclintit.
Susþinerea fermã sau pornirea ostilã a douã milioane de cetãþeni nu pot
fi indiferente nici pentru un stat mai puternic, mai consolidat, mai bogat
decât România.
Realitãþile am vrut sã le aflaþi. Adevãruri am vrut sã vã vestesc.
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Realitãþi ºi adevãruri care pricinuiesc durere celui laº, îl fac sã tacã pe
trãdãtor, îl pierd pe duºman, îl opresc pe cel ce asupreºte. Realitãþi ºi adevãruri ce dau curaj celor descurajaþi, aduc luminã celor ce bâjbâie în întuneric,
îi înarmeazã pe cei fãrã apãrare.
Acestea am vrut sã strig ºi s-ar putea sã fiu glasul celui ce strigã în pustie...
Totuºi strig! Þie: maghiarime de o mie de ani a Ardealului, Banatului,
Þinutului Criºurilor ºi Maramureºului:
Trezeºte-te din visul tãu lung de doi ani, deschide-þi ochii; uitã-te în jur
ºi ocupã-þi locul printre cei ce vor sã lupte în viaþa cea nouã.
Timpul ce aleargã îþi strigã în urechi: a ajuns cu pasivitatea. Ceea ce pânã
acum a fost tãmãduire ºi poate ºi pavãzã, în orice caz însã era cinste, de acum
înainte e laºitate.
Strig lozinca: trebuie sã construim, sã ne reorganizãm pentru muncã.
Strig scopul: autonomia naþionalã a maghiarimii.
Dar strig din nou: cine-i laº, cine-i leneº, cine vrea sã facã compromisuri,
acela nu are ce cãuta printre noi, cãci acela este adevãratul nostru duºman:
trãdãtorul nostru. Strig aceasta ºi vreau sã cred cã totuºi nu voi fi doar glasul celui ce strigã în pustie...
Textul a apãrut alãturi de alte douã texte semnate de Árpád Paál ºi István Zágoni, la
Cluj, Lapkiadó Rt., 1921 (republicat în 1988 la Lajosmizse, Pallas [Kapu Könyvek]).
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
Károly Kós (1883-1977), arhitect ºi grafician, scriitor ºi om politic, editor. Dupã studii primare ºi secundare la Sibiu ºi Cluj, în 1902 se înscrie la Politehnica din Budapesta, la secþia de inginerie, dar dupã doi ani se transferã la arhitecturã. La scurtã vreme dupã absolvire (1907) îºi va începe activitatea în acest domeniu, proiectând 
printre altele  biserica romano-catolicã din Zebegény (1908-1909), complexul de clãdiri al Grãdinii Zoologice din Budapesta, împreunã cu Dezsõ Zrumeczky (1909-1910),
Muzeul Naþional Secuiesc ºi spitalul din Sfântu Gheorghe (1911-1912, 1914), biserica reformatã de pe strada Moþilor din Cluj (1912-1913) º.a. La finele primului rãzboi
mondial, dupã o cãlãtorie de studii la Istanbul, deºi i se oferã o catedrã de arhitecturã la ªcoala de Arte Decorative din Budapesta, se va stabili în Transilvania, unde  la
început  se va ocupa de organul de presã al Partidului Maghiar, Vasárnap.
Ca arhitect, a cãutat sã valorifice tradiþiile populare din Transilvania, îndeosebi pe cele
din zona Cãlata, de unde era originarã soþia sa, elaborând totodatã lucrarea Erdély
népének építõmûvészete [Arta arhitecturalã a poporului din Ardeal]. Ca editor s-a numãrat printre fondatorii, în 1924, a lui Erdélyi Szépmíves Céh [Corporaþia Ardeleanã a Artelor Frumoase], care va juca un rol de seamã în promovarea literaturii maghiare ardelene.
A fost totodatã redactor la Erdélyi Helikon, din 1931. O bunã parte din creaþia sa a fost
realizatã la Stana, localitate din apropierea Huedinului, unde îºi avea proprietatea în anii
interbelici ºi Onisifor Ghibu. Din creaþia sa literarã se cuvin a fi reþinute romanele Varjú
nemzetség [Neamul Varjú] (1925), A Gálok [Familia Gál] (1930) ºi Országépítõ [Ctitorul de
þarã]. Dupã sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial devine profesor la Institutul de
Agronomie din Cluj, continuã sã proiecteze biserici ºi imobile, restaureazã clãdiri medievale etc, înregimentându-se totodatã în Uniunea Popularã Maghiarã, fiind chiar preºedintele filialei regiunii Cluj (1945-1946) ºi deputat (1946-1948).
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