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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.
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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
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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.

28

Maghiarii din România ºi etica minoritarã. Repere istorice, 1920-1940

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
18

19

Arh.St.Cluj, Tribunalul Cluj, dos. 18/1927, f.1-5.
G. Cipãianu, Gh. Iancu, Les minorités dans la Roumanie de lentre-deux-guerres
et la Société des Nations, în Colloquia. Journal of Central European History,
Cluj, II, 1995, nr. 1-2, p.159-171; Gh. Iancu, Problema minoritãþilor etnice din
România în documente ale Societãþii Naþiunilor, Cluj, Edit. Argonaut, 2002.
C.A. Macartney, Hungary and her successors. The treaty of Trianon and its consequences 1919-1937, London, Oxford University Press, 1968; Gyula Juhász, Magyarország külpolitikája, 1919-1945 [Politica externã a Ungariei], Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1988; Anikó Kovács-Bertrand, Der ungarische Revisionismus
nach dem Ersten Weltkrieg: der publizistische Kampf gegen den Friedensvertrag
von Trianon (1918-1931), München, Oldenbourg, 1997.
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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 .
20

21
22

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

24

25

26

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
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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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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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Asupra lui vezi: Balázs Pál, Kós Károly, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971; Lajos
Kántor, Erõs, sorsszerû parancs [Presiunea timpului ºi destinului], în Korunk, I,
1990, nr. 3, p.294-304; Samu Benkõ, Kós Károly és az alku erkölcse [Károly Kós ºi etica tranziþiei], în Valóság, XXXVI, 1993, nr. 12, p.18-25; Zsolt K. Lengyel, Kós Károly
és a Kalotaszeg 1912. A XX. Századi transzilvanizmus kezdeteihez [Károly Kós ºi
periodicul Kalotaszeg, 1912. Asupra începutului spiritului ardelean al secolului
XX], în vol. Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének 80-ik évfordulójára [Zsigmond
Jakó la 80 de ani], Cluj, Az Erdélyi Múzeum, 1996, p.346-376; Anthony Gall, Kós
Károly mûhelye: tanulmány és adattár [Atelierul lui K.K.: Studiu ºi bazã de date],
Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002.

51

István SULYOK
DRUMUL NOSTRU
Când în luna decembrie a anului 1918 a pãºit pe pãmântul Europei
Wilson[1], de la care s-a aºteptat atât de învingãtori, cât ºi de învinºi inaugurarea timpului nou fericit, episcopul Oxfordului, Gore, a salutat sosirea
lui, care aducea pacea, printr-o scrisoare: Nu mã îndoiesc  zice scrisoarea  cã în mentalitatea claselor civilizate ale Europei astãzi este încã mult
din ceea ce se opune realizãrii planurilor d-voastrã. Dar tot atât de puþin
mã îndoiesc ºi de aceea cã inima ºi voinþa însãºi a poporului va fi pretudindeni lângã d-voastrã.
Onorabilul episcop, drept vorbind, nici n-a greºit în constatarea sa. Mentalitatea Europei, reprezentatã astãdatã de clasele civilizate ale popoarelor
învingãtoare, de fapt atât de mult s-a opus teoriei lui Wilson încât a împiedicat cu totul realizarea ei. Vãzând acest rezultat, puþinã importanþã practicã
poate sã aibã întrebarea, dacã aceasta s-a fãcut conform voinþei însãºi a
popoarelor învingãtoare sau contra acestora. Mult mai importantã  pentru
cã e esenþialã  este partea aceea a chestiei cã oare pentru ce a trebuit sã sufere planurile [unui] mare naufragiu chiar prin rezistenþa acelora a cãror chemare este servirea cauzei progresului ºi evoluþiei.
Chestiunea aceasta intereseazã ºi atinge mai de aproape pe membrii
naþiunilor minoritare, care aºteaptã de la victoria gândirii solidare europene
rezolvarea situaþiei ºi satisfacerea intereselor lor. Nu numai în general, pentru aceea cã realizarea ordinii noi  al cãrei cel mai puternic stâlp este chiar
rezolvarea fãrã rezerve a chestiei minoritãþilor  ºi-ar revãrsa primele efecte
salutare, binefãcãtoare, chiar asupra naþiunilor minoritare, ci în primul rând
din punctul de vedere al problemelor practice. Anume, mentalitatea europeanã generalã, din cauza cãreia au cãzut ideile lui Wilson, se prezintã înaintea cugetãtorului 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.
Înlãturarea acestei antipatii este o chestiune practicã primordialã pentru
membrii minoritãþilor, care prin toate lucrãrile lor în aceastã direcþie ar servi
ºi interese generale europene.
Cãderea teoriei lui Wilson la Versailles, înveninarea chestiei minoritare
în statele cãrora prin tratatele de pace le-au revenit minoritãþi, se explicã pe
deplin prin epoca mai nouã a dezvoltãrii istorice a Europei. Dar tot acolo
gãsim ºi exemple decisive referitoare la aceea, cum ideea opreºte ºi fãrã milã
îndrumã spre direcþii noi urmarea mecanicã a dezvoltãrii.
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O asemenea idee a reprezentat Wilson, ºi numai el s-a dovedit de slab,
dar nu ºi ideea, care a fost recunoscutã de el ºi a cãrei realizare este aºteptatã ºi pretinsã ca un ser mântuitor de corpul uriaº ºi puternic, dar atins de
morbul grozav al Europei, deºi raþiunea inconºtientã, din prejudicii aderentã metodelor învechite, deocamdatã cu încãpãþânare deneagã primirea
medicinei.
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. Prin credinþa ºi sacrificiul sclavilor a ajuns
creºtinismul în cadrul puternic al progresului omenesc.
Deci 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.
Avem sã ne dãm seama de aceeaºi doi factori despre care vrednicul episcop al Oxfordului atât de bine a observat cã stau faþã-n faþã.
Cu toatã puterea noastrã intelectualã ne-am putea ataºa la miºcãrile zguduitoare de lume, care cu tot preþul ºi peste toate obstacolele ºi distrugerile
doresc sã aducã poporul la aceea sã-ºi cârmuiascã însuºi soarta numai de el.
Aceasta deºi pare periculoasã, totuºi pare cã ar duce la rezultat. Sau am
putea încerca sã stãm la discuþie cu mentalitatea claselor îndrumãtoare ale
þãrii noastre, care ostilã  sau poate mai mult fãrã înþelegere ºi considerare 
stã în faþa drepturilor minoritare. Aceasta, aºa ni se pare astãzi, nu prezintã
nici o speranþã.
Noi ne alegem totuºi aceasta din urmã. Credem cã ceea ce nu ar putea
realiza ideea, nu o va putea realiza nici simpla împingere a puterii. ªi noi
credem fãrã ºovãire în puterea productivã a idealului.
În ordine nesfârºitã se prezintã ºi în viaþa noastrã publicã dovezile pentru dreptatea noastrã. Trebuie sã le spunem numai, ca oamenii cinstiþi ºi
drepþi sã le înþeleagã ºi sã cumpãneascã greutatea lor. Glas nou ºi puncte de
vedere noi se vor desprinde din scrisul nostru, care mereu vor arãta cealaltã
parte a monedei, care fiind încontinuu în umbrã, nu e totodeauna ºi necondiþionat de mai micã importanþã. Credem cã prin aceasta vom servi nu
numai interesele noastre, dar ºi cele ale poporului român ºi ale solidaritãþii
europene.
Pentru aceasta, pe lângã mari jertfe materiale ºi sforþãri, editãm Glasul
minoritãþilor, a cãrui redactori ºi editori maghiari cu plãcere vãd pe oricine
care ar lua cuvânt la aceastã chestiune. Aceste ºase pagini modeste constituie astãzi singurul loc de unde putem vorbi direct la opiniunea publicã românã. Cã tot aceastã chemare nu ne-o putem împlini ºi de la tribuna legislaþiei
nu e din vina noastrã.
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Am învãþat româneºte spre a putea face aceasta; prin aceasta am fãcut
pasul mai mare ºi mai greu  pasul mai mic ºi mai uºor: acordarea unei atenþii celor scrise de noi ºi recunoaºterea intenþiilor noastre curate priveºte opinia publicã românã.
Sperãm cã nici aceasta nu va lipsi.
Iatã drumul pe care am pornit spre a servi împreunã cu interesele naþiunii noastre minoritare ºi ale naþiunii române ºi interesul progresului general
european.
În Glasul Minoritãþilor, I, 1923, nr. 1, p.1.
István Sulyok (1881-1963), jurnalist, absolvent al Facultãþii de drept din Budapesta,
cu doctoratul susþinut la Cluj, a fost fondator (alãturi de Elemér Jakabffy) ºi redactor
al publicaþiei Glasul Minoritãþilor, ce apãrea la Lugoj, iar în 1925 redactor ºef al cotidianului Ellenzék. În 1932 devine deputat în Parlamentul României.
[1] Woodrow Wilson (1856-1924), preºedintele Statelor Unite ale Americii. Autor al
proclamaþiei din 8 ianuarie 1918 care, printre altele, prin punctul 12 impunea o nouã
concepþie cu privire la problema minoritãþilor naþionale. Pânã la primul rãzboi mondial n-au existat reglementãri internaþionale în acest domeniu, iar tratatul de pace de
la Saint-Germain dintre Puterile Aliate ºi Asociate, pe de o parte, ºi Austria pe de altã
parte, semnat ºi de guvernul român la 9 decembrie 1919, cuprindea dispoziþii ºi reguli precise cu privire la drepturile ce se cereau a fi asigurate de cãtre statul român
minoritãþilor naþionale. Prin aceastã convenþie, România se obliga ca o parte a prevederilor, ºi anume art. 2-8, sã fie recunoscute ca legi fundamentale ºi ca nici o dispoziþie internã sã nu fie în contradicþie cu tratatul încheiat între România ºi Puterile
Aliate. Articolul 11 se referea la acordarea autonomiei culturale ºi religioase a saºilor
ºi secuilor.
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GREªEALA CARDINALÃ
În urma studiilor mele în materia istoriei stau pe baza determinaþiei filosofice, iar în urma temperamentului meu sunt omul dorinþei de înþelegere.
Evenimentele vieþii le vãd izvorâte din forþã superioarã, sentimentele individuale le cumãnez cu rãbdare. Fiind radical în politicã, am fost ºi mai înainte duºmanul exploatãrii ºi al naþionalismului ofensiv. Natural de prezent,
dupã cataclismul cel mare, n-am nici un motiv ca sã-mi schimb punctul de
vedere. Cu o consecvenþã inexorabilã reiau lupta dupã cãderea exagerãrii
maghiare ºi în contra exagerãrilor române victorioase, stând cu fidelitatea
cetãþeneascã pe baza drepturilor minoritare stabilite, durere, pânã azi numai
pe hârtie. Din acest punct de vedere aº dori a face o privire asupra metodei
politicii române, dupã pãrerea mea da capo greºitã. Aº dori sã spun cã politica româneascã a pierdut din vedere un punct foarte important: a neglijat
psihologia naþiunii minoritare maghiare.
Nu insist pe lângã greºelile cardinale, provenite din rãzbunare dupã preluarea imperiului, care sunt recunoscute ºi scuzate de înºiºi bãrbaþii de stat.
Aceasta azi n-are prea mare importanþã. Aplecarea fireascã spre rãzbunare a
învingãtorilor este o apucãtoare, o pornire naturalã omeneascã, mai ales dupã
rãzboiul mondial, care a dãrâmat sentimentele cultivate ale solidaritãþii omeneºti. Ameþeala ºi dezrobirea sunt sfãtuitori rãi. Atrocitãþile dese nu le-a
comis poporul român, bun la suflet, în contra poporului maghiar, asemenea
bun la inimã, ci le-a comis structura conducerii noi. Brutalitãþile, arestãrile,
procesele de înaltã trãdare erau în mare parte operele unor indivizi scoºi la
ivealã din necunoaºterea ºi neînsemnãtatea lor de mai înainte ºi a fost de la
sine înþeles cã prima garniturã s-a luat de unde s-a putut. De atunci, selecþionarea naturalã pe aceºtia i-a îndepãrtat. Gãsesc de natural ºi aceea cã se privea cu multã asprime asupra ungurilor, care nu-ºi ascundeau durerea ºi înaintea ratificãrii[1] negau depunerea jurãmântului de fidelitate, cã au început
sã dãrâme instituþiile vechi sub pretextul unificãrii, cu intenþiunea clãdirii de
urgenþã a statului naþional chiar ºi eventual contra convingerii mai bune. Pot
înþelege restrângerea treptatã a libertãþii publice. Dupã rãzboaie mondiale e
lucru obiºnuit sã ajungã la putere pornirea absolutistã. ªi în privinþa aceasta
nu este deosebire între leninism, clemenceauinism, fascism ºi balcanism.
Este de înþeles cã de la guvernarea lui Maniu, care pe de o parte maltrata, dar
cinstea totuºi pretenþiile culturale ale minoritãþilor, am dat înapoi la dictatura liberalã brãtienistã, naþionalizatoare cu atâta rigiditate, cu religiile asortate
dupã rang, cu politica sugrumãrii ºcolilor ºi cu naþionalismul exagerat. Toate
le înþeleg, multe le judec de inevitabile ºi destul de multe de scuzabile.
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Una nu pot înþelege însã, în primul rând din partea d-lor Maniu et
comp., care cunosc perfect de bine ungurimea, în al doilea rând din partea
guvernelor alcãtuite din partidele din Regat, care au fost crescute la orizont
european, cã n-au luat în considerare caracterul de rasã al ungurilor ºi cã au
stãruit a-i speria ºi a nu-i câºtiga, au cãutat a exploata ºi nu a utiliza ungurimea, aceastã energie culturalã ºi economicã, indiscutabil foarte importantã.
Am pierdut momentul psihologic, care rar se dã, când ungurii, dupã ratificarea pãcii, deºteptându-se din marea lor durere, au înþeles situaþia cinstit ºi
loial ºi s-au acomodat aceleia definitiv. Bismarck a zis foarte nimerit cã spiritul istoriei trece în repezealã de multe ori peste galeria fiecãrui bãrbat de
stat ºi genialitatea guvernãrii constã chiar în aceea cã la un moment dat cautã sã-i prindã vãlul. Acesta este marele moment psihologic al istoriei. Chestiunea maghiarã în România ar fi tranºatã de mult, dacã în momentul ratificãrii s-ar fi recunoscut sosirea spiritului istoriei. Când se va repeta aceasta?
Câte sforþãri inutile se risipesc acum, câtã neîncredere se acumuleazã în cercurile guvernatoare ºi câtã amãrãciune în cei asupriþi!
Numai pe bazã psihologicã se poate guverna. Cunoaºterea minimalã a
sufletului maghiarimii aratã deja cum trebuie procedat cu ei. Acest popor nu
se poate subjuga, acesta se poate câºtiga numai cu cuvinte bune ºi cu inimã
bunã. Are un proverb care dã cheia sufletului sãu: Cu cuvinte bune îl poþi
face sã prindã pãsãri! Dacã se apeleazã la fidelitatea sa, la cavalerismul sãu
ºi la spiritul de jertfã, îþi dã ºi cãmaºa sa. Preþ neînsemnat cere în schimb.
Respectarea limbii, a caracterului sãu naþional, care se topeºte în cultura sa
generalã ºi a situaþiei sale juridice. În schimb, învaþã bucuros limba statului,
cum a primit sub dominaþia netã a habsburgilor limba germanã, odioasã mai
înainte; face armata sub drapel strãin ºi la comandã strãinã, îºi varsã brav
sângele chiar ºi contra intereselor proprii, cum a dovedit-o aceasta cu o vitejie stupidã în rãzboiul mondial trecut, þine mult la dinastie, chiar ºi atunci
când aceasta pânã la sfârºit stã departe de interesele sale ºi dacã nu-i atinge
sensibilitatea este gata la sforþãrile cele mai mari, mai ales atunci când în
curtea domnitorului strãluceºte o femeie mare. De la anul 1526, trãind în stat
mutilat, se mulþumeºte cu drepturile publice mai mici, cum o dovedeºte
soarta fatalã a Constituþiei din 1867, care numai dupã marele cataclism ºi-a
dat sufletul puþin glorios.
De ce nu s-a recunoscut punctul acesta al lui Arhimede, de ce nu s-a
fãcut uz de acesta pânã acum, de ce nu se fac mãcar încercãri? Da ist der
Hund begraben. Dacã guvernul român începe o politicã netedã, simplamente va executa obligaþiunile primite prin tratatul de pace privitoare la protejarea minoritãþilor, în legãturã cu care a primit teritoriile noi, dacã admite pe
deputaþii ungurilor în parlament ºi pe reprezentanþii lor la curte, atunci câºtigã în ungurime sprijinul nepreþuit. Iar dacã ºi dupã sosirea unui nou
moment istoric continuã cu aplicarea rãzbunãrii dupã metoda evului mediu,
dacã nu respectã obligaþiunile angajate pentru protejarea minoritãþilor, dacã
continuã politica forþei brachiale, învenineazã buba maghiarã ºi otrãveºte
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întreaga circulaþie de sânge a statului. Nu, la aceea sã nu se gândeascã, cã
reforma agrarã în felul ei, naþionalizarea ºi lupta culturalã vor duce la rezultate bune. Din aceastã luptã ungurii vor ieºi întãriþi numai! Acestea vor cauza o pasivitate intransigentã ºi pasivitatea în cadrul legilor existente este o
veche armã de apãrare a ungurilor.
Este oare nevoie de mãrirea rupturii dintre majoritate ºi minoritate?
Trãim oare astãzi un veac atât de fericit? Este oare interesul unui stat încordarea permanentã? Oare se tem într-adevãr de iredentism? Contactul cu oricare ungur serios în primele momente aratã cã ungurul în privinþa iredentismului este absolut un antitalent nãscut. Toatã structura întregii lumi interne
a lui contrazice comploturile ºi chestiile secrete. Încercãrile copiilor, alimentate din dramele de detectivi, din primele vremi tragice, nu pot veni în considerare. Acest popor îºi poartã inima pe palmã ºi gândirile sale se nasc aºazicând în gurã. Oare contrastul raselor ar exclude apropierea? Nu. Rasa
maghiarã ºi românã sunt înrudite. Amândouã sunt din sânge turanic ºi slavon, deosebirea este la unul micul adaus german, la celãlalt cel latin, ceea ce
echivaleazã cu soarta istoricã analoagã. Limba lor deosebitã, la fel n-are pereche în Europa centralã, aºa cã sunt avizaþi unul la altul. Sã admitem cã deocamdatã se ascund ºi pentru viitor înapoia perdelei luptei naþionale. Pericolul comun slav oare nu priveºte la fel toatã ungurimea ºi toatã românimea?
Astfel, nu numai câºtigarea minoritãþii maghiare, dar ºi a Ungariei e un interes românesc bine chibzuit. Ce e drept, felul cum eu privesc mersul lumii,
îmi ºopteºte altceva: contopirea cadrelor actuale de stat, într-o unitate mai
mare economicã. Confederaþiuni, state unite, acestea sunt visurile mele, ca
singurele posibilitãþi de ieºire din catastrofele de azi.
Rolul splendid ce aºteaptã pe România, care cu o diplomaþie totdeauna
excelentã a ajuns un noroc atât de minunat la Conferinþa de Pace, sã exploateze situaþia, ceea ce nu se poate desfãºura altfel decât prin colaborare strânsã între ea ºi Ungaria, eventual chiar ºi prin uniune. În politicã nu sunt
imposibilitãþi. Duºmanul de ieri poate sã devinã azi aliat. România ºi-a putut
gãsi ºi pânã acum cu un dar admirabil prietenii ºi duºmanii. În politicã, fantezia realã este mijlocul cel mai potrivit.
Sã nu mergem însã aºa departe. Sã luãm lucrurile aºa cum sunt astãzi.
Minoritatea maghiarã nu se mai poate privi astãzi de un duºman învins, care
sã trebuiascã a se lega de fiare. Ungurii sunt un nou grup de cetãþeni, care
trebuie utilizaþi. Cât se poate de cuminte, în baza principiului suprema
solus. Cu excluderea oricãrui subiectivism înfumurat. Sã o facã guvernele.
Sã o facã ºi clasele, apropiindu-se unele de altele. Deja au început-o scriitorii ºi artiºtii, ici-colo dascãlii. ªi-au gustat sufletele ºi le-au gãsit dulci. Nu
s-a clãtinat prin aceasta temeiul României Mari ºi nici minoritatea maghiarã
nu a devenit obraznicã. Nu trebuie altceva decât recunoaºterea cã am umblat
pânã acum fãrã motive pe cãrãri greºite. Ungurii umblã cinstit pe calea loialitãþii datorate patriei noi. Aceasta i se impune de interesele sale bine pricepute. Sã o facã ºi puterea. Trebuie urmat sfatul marelui înþelept maghiar
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Francisc Deák[2]: Paltonul care s-a îmbumbat rãu, trebuie desbumbat ºi din
nou îmbumbat de la început. Are dreptate un proverb tãtãrãsc: Mai bunã e
o pace slabã decât un rãzboi gras.
În Glasul Minoritãþilor, I, 1923, nr. 3, p.3-4 (semnat: Spectator)
Miklós Krenner (1875-1968), profesor ºi jurnalist, absolvent al facultãþii de litere ºi
filosofie din Cluj. Încã de la douãzeci de ani întreþine o rubricã de cronici teatrale în
Ellenzék, iar o vreme va fi profesor la Deva ºi Arad. Dupã rãzboi este colaborator
principal la Rendkívüli Újság (1920-1925) ºi Erdélyi Hírlap din Arad (din 1923),
iar ocazional ºi la alte periodice, precum Ellenzék ºi Magyar Kisebbség (toate din
Ardeal), Magyarság, Független Magyarország, Magyarország, Magyar Nemzet.
În 1924 devine membru al Societãþii Literare Ardelene, iar în 1942 participã la fondarea Comisiei de Memorie Istoricã Maghiarã (Magyar Történelmi Emlékbizottság).
Dupã ieºirea la pensie, în 1943, se stabileºte definitiv la Budapesta. Miklós Krenner
este autorul unor lucrãri precum: A nemzeti királyság eszméjének kialakulása [Formarea conceptului de monarhie naþionalã] (Arad, 1901); Néhány szó a Tanácsköztársaságról [Cîteva cuvinte despre Republica Sovietelor] (Budapesta, 1919); Petõfi Sándor
(Arad, 1922); Arad. Városkép [Arad. Portretul oraºului] (Budapesta, 1937) º.a.; o antologie Miklós Krenner (Spectator), Az erdélyi út (Válogatott írások) [Drumul Ardealului.
Scrieri alese], a fost editatã de Béla György, Székelyudvarhely, Haáz Rezsõ Kulturális
Egyesület, 1995. Asupra lui Krenner vezi: Béla György, Az ismeretlen Spectator. Krenner Miklós pályaképe [Spectator necunoscut. Cariera lui M. Krenner], în Korunk, VI,
1995, nr. 6, p.81-91.
[1] Este vorba de ratificarea documentelor unirii din 1918 în cadrul lucrãrilor Parlamentului României din 29 decembrie 1919.
[2] Ferenc Deák (1803-1876), om politic maghiar, unul din promotorii compromisului
austro-ungar din 1867.
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LA CHESTIA IREDENTISMULUI
Între problemele naþionalitãþilor, obiectul cel mai des al discuþiilor este
iredentismul, motorul parte recunoscut, parte secret al celor mai multe dispoziþiuni ale guvernelor, valul vechilor drepturi omeneºti ºi naþionale. E
acesta un obiect de discuþie, care nici în relaþiile sale principiale nu este
isprãvit, cu atât mai puþin lãmurit, e înconjurat de mulþimea de pãreri primitive, care de care mai greºite  pânã la scandalizare  în mentalitatea politicienilor ºi ziariºtilor de seamã, aºa cã ocupaþia cu aceastã chestie mult timp
nu-ºi va pierde actualitatea.
Cã ce mare e neorientarea în jurul relaþiunilor principale ale acestei
chestiuni reiese din acuzaþiile d-lui Nicolae Iorga, unul dintre cei mai geniali români, în contra ungurilor, ridicate în repetate rânduri, chiar ºi cu ocazia vorbirii d-lui Iosif Sándor[1], þinutã la 17 martie a.c., ºi le priveºte drept
principalã dovadã a iredentismului maghiar. Zice d-l Iorga cã pânã când
nemþii, ºi în special saºii, au aderat cu însufleþire la hotãrârile de la Alba
Iulia ºi la proclamarea ruperii de Ungaria, ungurii nu au aderat la alipire,
nici la rupere, nici mai târziu.
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
temeinicã putem aºtepta de la politicienii ºi ziariºtii de duzinã?
Cu mentalitatea d-lui Iorga se poate considera identicã mentalitatea
publicului mare, care priveºte cu cea mai mare bãnuialã oriºice miºcare a
naþionalitãþilor ºi nu dã nici un semn cã ar pune ponde <greutate> pe câºtigarea minoritãþilor ºi efectuarea consolidaþiunii.
Or, e neîndoios cã România, prin tratatele de pace sporindu-se cu câteva
milioane minoritãþi, dintr-o situaþie foarte favorabilã ar fi putut începe munca pacificãrii naþionalitãþilor. Germanii au declarat aderarea[2], ungurii s-au
aºezat pe punctul de vedere al aºteptãrii, conducãtorii lor au declarat la toate ocaziile cã nu stau pe bazele iredentismului ºi vor sã fie cetãþeni fideli ai
României. Faþã de aceasta, se poate constata cã ungurii, la timpul sãu pânã
când existã în întregime Imperiul Sfântului ªtefan, n-au gãsit situaþia aceasta favorabilã. Românii ºi slovacii duceau cea mai aprigã luptã politicã ºi
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socialã faþã de unguri, declaraþie de fidelitate cel mult câte unul dintre subºefi fãcea, pe când conducãtorii Maniu, Vaida, ºi la slovaci Hlinka, nu au
fãcut nicicând declaraþie de fidelitate.
Cã politica oficialã a României nu încearcã a exploata situaþia aceasta
favorabilã ºi a dezarma ungurimea rãnitã la suflet prin o politicã minoritarã
mãrinimoasã, pãtrunsã de ideea libertãþii, ºi a o lega de soarta statului român 
dovedeºte o miopie politicã care se apropie de orbire.
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.
Acest raþionament însã, oricât de plauzibil se prezintã, suferã de mai
multe feluri de greºeli fundamentale, pe care trebuie sã le arãtãm la acest
punct.
Este adevãrat cã ciuntirea Imperiului Sf-lui ªtefan a atins cât se poate de
dureros pe toþi maghiarii, însã la inaugurarea unei politici nu punctele de
vedere sentimentale sunt îndrumãtoare, ci posibilitãþile concrete, care se pot
aºtepta dupã calcul omenesc. Politicianul trebuie sã compteze pe situaþia
actualã, pe realitatea nemiloasã, ºi ungurii atât din Ungaria nouã, cât ºi din
teritoriile dezlipite de la subscrierea tratatelor de pace au dovedit cã îºi pot
impune rezervã faþã de impulsurile patimilor ºi îºi pot proiecta o politicã dictatã de raþiunea calmã, acomodându-se acesteia. Ungurii, ºtiind cã stau în
faþa puterii unite a marii ºi micii Antante ºi cã Ungaria ciuntitã dispune de
o armatã relativ micã, ca sã nu se expunã la nimicirea totalã, s-au împãcat cu
aceea cã nu merg cu capul de perete, se supun obligaþiunilor dictate de tratatele de pace, cautã sã se afirme prin muncã culturalã paºnicã. ªi cã decizia aceasta este fermã, reiese din atitudinea care au dovedit-o la venirea regelui Carol în þarã. Naþiunea maghiarã, în mare parte dinasticã, observând
pericolul mare ce ar însemna venirea regelui Carol la cârmã, cu arme a
împiedicat aºezarea lui Carol în þarã[3].
Tot aºa, ungurii din România, recunoscând cã politica luptelor dârze ar
cauza reciproc rãni, atât pe partea românilor, cât ºi a ungurilor, au ajuns la
rezoluþia cã nu încep luptã în contra românilor, ci acceptând situaþia creatã
de tratatul de pace, dau ocaziune românilor ca în locul politicii maghiare faþã
de naþionalitãþi, declaratã de contra-culturalã, sã punã o politicã de nivel mai
înalt, corespunzãtoare experienþelor politice mai noi, care va liniºti sufletele.
Greºeala politicii oficiale române este dublã. Întâi confundã sentimentul
cu decisul, a doua pierde din vedere influenþa pe care o au ideile ºi concepþiile mari asupra sufletului omenesc. Dacã ungurii n-ar fi avut intenþiunea
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categoricã de a primi ca bazã situaþia schimbatã, ar fi avut posibilitatea a se
folosi de atitudinea dubioasã care înconjoarã declararea hotãrâtã, pe faþã,
care a fost urmatã de partidele naþionalitãþilor din Ungaria veche. Dar fiindcã pentru motivele concrete actuale au consimþit sã primeascã situaþia nouã,
toþi conducãtorii partidului maghiar au declarat cã nu vor a fi cetãþeni loiali
ai României noi ºi nu urmãresc o politicã imposibilã a sentimentelor. Acesta este adevãrul între sentiment ºi între politica deciziilor.
Celãlalt punct de vedere, de o importanþã foarte mare, ignorat de politica oficialã minoritarã în România, este efectul ideilor conducãtoare politice
ºi instituþiile ce izvorãsc din acestea.
Opinia publicã aceea, care la timpul sãu a umplut presa mondialã cu
plângeri în contra ºovinismului maghiar, aproape cu aprobare unanimã ia
act de violarea repetatã a libertãþii, conºtiinþei ºi comorilor comune ale omenirii, care se cuprind în atacurile contra minoritãþii maghiare ºi în contra
culturii ei. Politica bine înþeleasã faþã de naþionalitãþi are un singur principiu
fundamental acceptabil, din care izvorãsc toate celelalte concluzii: a cãuta
cucerirea sufleteascã a naþionalitãþilor ºi prin instituþiuni pãtrunse de ideea
libertãþii a lega minoritãþile de soarta statului.
Apãrãtorii politicii oficiale zic la aceasta 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.
Cei care cugetã astfel, se dau de gol cã nu cunosc nici istoria, nici adevãrurile simple ale ºtiinþei sociale. Nu e adevãrat cã ideea naþionalã este cea
mai puternicã materie de cicatrizare ºi cã faþã de efectul ei dispar efectele
instituþiilor de libertate. Tendinþa cea mai principalã a unitãþilor ºi societãþilor omeneºti rãmâne totdeauna satisfacerea nevoilor omeneºti atât materiale, cât ºi morale ºi culturale. Societatea care satisface aceste nevoi, cel puþin
în raport cu cultura mediocrã a naþiunilor avansate, îºi asigurã adeziunea
indivizilor din societate. Societatea care neglijeazã scopul acesta, sau chiar
se opune acestuia, provoacã indiferenþa, nemulþumirea ºi în fine simþul duºmãnos al diferitelor grupãri sociale. Astfel s-a nãscut în coloniºtii englezi din
America de Nord simþul de nemulþumire ºi dorinþa de dezlipire în urma politicii strâmte care s-a manifestat faþã de ei de la patria mumã. Iatã cum limba
comunã englezã n-a fost în stare sã menþinã unitatea între popoarele de aceeaºi limbã ºi când interesele lor au ajuns în conflict, s-au desfãcut în state
aparte. În schimb însã, când Anglia a recunoscut cã politica strâmtã duce la
catastrofã ºi faþã de buri, cuceriþi prin armã, a fãcut uz de o politicã adevãrat
liberalã; ura arzãtoare a burilor în timp de zece ani s-a potolit atât de mult,
încât nici perspectivele ispititoare ale rãzboiului mondial nu i-au putut aduce la aceea, sã ridice arma contra imperiului englez.
Acelaºi efect al politicii liberale se poate observa ºi la cele trei popoare
ale Elveþiei, pe care le leagã laolaltã indivizibil comunitatea intereselor, spiritul libertãþii, care fãrã nici un gând ascuns trage ºi aplicã toate consecinþe61
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le în privinþa libertãþii politice, economice ºi culturale, ºi în privinþa respectãrii susceptibilitãþii naþionale. Ceea ce a fost posibil la buri, nu mai puþin
rãniþi, de ce nu ar fi cu putinþã ºi la unguri care, pe lângã marea neînþelegere, au totuºi multe relaþiuni de interese comune cu românii?
Greºeala uriaºã a politicii oficiale române, care nu se poate accentua
îndeajuns, e cã durerea sufleteascã a ungurimii, cu care a primit situaþia prezentã, o identificã cu iredentismul, pe când cea dintâi este o simplã stare
sufleteascã, iar cea din urmã o tendinþã politicã, un rezultat al deciziilor,
care în decursul istoriei s-au dezvoltat totdeauna acolo unde politica oficialã n-a tras toate consecinþele din tendinþele naþionalitãþilor spre o libertate
culturalã, unde politica a vãzut pericol în libera miºcare socialã, politicã,
culturalã ºi economicã a minoritãþilor ºi în afirmarea lor ºi în concurenþa
liberã. Politica aceasta ajungând în conflict cu un sentiment fundamental al
omului, cu sentimentul naþional, drept reacþiune va invoca curentul iredentist, care însã nu va izvorî din ura ungurilor, ci va izvorî din metoda greºitã,
care acelui puternic sentiment omenesc  sentimentul naþional  îi reneagã
drepturile naturale.
Ungurii, în decursul istoriei, au dovedit-o destule ori cã nu se lasã conduºi de sentimente, ci se pot supune stãrilor faptice chiar ºi prin reprimarea
sentimentului. În aceastã privinþã, e de-ajuns sã ne referim la douã momente istorice importante. Primul rege al Ungariei, ªtefan cel Sfânt, vãzând cã
ungurii trebuie sã se acomodeze culturii creºtine, a rupt cu vechiul pãgânism, a admis în þarã pe misionarii creºtini, masele industriaºilor strãini, aºa
cã aceºtia au alcãtuit insule de limbã aparte ºi au inaugurat teza: regnum
unius linguae debile et fragile. Partea mare a ungurimii a vãzut cu adâncã
durere suprimarea tradiþiilor strãmoºeºti ºi afirmarea în primul rând a strãinilor, dar s-a strãduit fiindcã a recunoscut cã supunerea înaintea culturii mai
înalte numai rezultate bune poate aduce. Darul acesta de acomodare ºi aplecarea fireascã pentru acceptarea culturii avansate a salvat ungurii de la ruina sigurã ºi a depus fundamentul statului milenar.
Al doilea document pentru dovedirea cugetãrii reale a ungurilor, cã poate urma o politicã contrarã momentelor de sentiment, este atitudinea luatã
dupã catastrofa de la Mohács. Oare a mai fost în istorie o decizie mai amarã,
mai dureroasã decât aceea când ungurii au fost nevoiþi a frânge independenþa lor naþionalã, a primi o dinastie strãinã spre a ajunge la un ajutor în contra turcilor cuceritori? Dar s-au liniºtit, s-au expus la dominaþia de secole a
Habsburgilor, fiindcã au vãzut cã trebuie sã urmeze politica dictatã de raþiune. Aceste douã momente istorice dovedesc îndeajuns cã ungurii înþeleg a
face o politicã contrarã sentimentelor, în interesul binelui obºtesc, ºi se poate da crezãmânt devotamentului lor, cu care vor a merge cu românii pe calea
înþelegerii reciproce.
Ungurimea a înþeles chemarea timpului, care cere o asociere cât mai
strânsã pentru colaborare la munca comunã culturalã. Acum este rândul
politicii oficiale sã grãbeascã a încuraja acea atitudine: sã dea libertatea
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cuvenitã ºcolilor minoritare, susþinând dreptul de control asupra limbii de
predare, de care control nu se înstrãineazã naþionalitãþile. Sã recunoascã
libertatea cu privire la alegerea ºcoalei ºi sã nu facã presiune asupra ungurului, neamþului ºi evreului cã în ce ºcolii sã se înscrie, sã deschidã ºcoli
secundare ºi universitãþi pe seama minoritãþilor ºi atunci sã vadã dacã va
scãdea prestigiul statului ºi valuta ºi dacã nu va creºte puterea de coeziune
a clãdirii statului.
Pânã când însã politica oficialã se opune la toate acestea, ea însãºi menajeazã ideea iredentismului ºi o politicã de felul acesta nu este altceva decât
politica despãrþirii artificiale a românului ºi ungurului, care în decursul istoriei atât de multe ori au luptat umãr la umãr, nu este altceva decât politica
lipsei de raþiune ºi a sinuciderii.
Caransebeº, august 1923
În Glasul Minoritãþilor, I, 1923, nr. 4, p.1-6
[1] József Sándor (1853-1945), scriitor ºi om politic, nãscut la Bucureºti, unde emigrase tatãl sãu  Dénes Sándor , fost luptãtor în armata lui Bem, dupã înfrângerea Revoluþiei de la 1848. Studiile secundare le-a fãcut tot în capitala României, iar apoi a
urmat cursurile facultãþilor de medicinã ºi de filosofie din Bucureºti, Cluj ºi Budapesta. În 1885 se va numãra printre fondatorii Uniunii Culturale Maghiare din Ardeal
(EMKE), ulterior  în 1891  întemeind ºi Uniunea Carpatinã, cu scopul de a organiza miºcarea turisticã ardeleanã. József Sándor a fost ºi unul din principalii iniþiatori
ai Uniunii Secuieºti (în 1892), care urmãrea sã ridice nivelul economic ºi cultural al
acestei regiuni. Între 1895-1905 a fost deputat în Parlamentul de la Budapesta, iar din
1922 deputat ºi senator din partea Partidului Maghiar în cele douã camere din România. A fost unul din cei mai activi militanþi ai prieteniei ungaro-române, afirmându-se
totodatã ca primul traducãtor al lui Mihai Eminescu în limba maghiarã. Din lucrãrile
lui se cuvin a fi menþionate: Erdélyi útikalauz [Itinerar ardelean] (împreunã cu Lajos
Merza, Cluj, 1891); Kossuth Lajos történelmi küldetése [Menirea istoricã a lui Lajos
Kossuth] (Cluj, 1892); Valótlanságok [Neadevãruri] (Cluj, 1899) º.a.
[2] Asupra acestui aspect vezi: Monica Vlaicu, Gernot Nussbächer, Aspecte privind
adeziunea saºilor la actul din 1 decembrie 1918 oglindite în presa germanã din Transilvania, în Anuarul Institutului de Istorie ºi Arheologie A.D. Xenopol, Iaºi, XXV/2,
1988, p.237-242; Vasile Ciobanu, Contribuþii la cunoaºterea istoriei saºilor transilvãneni, 1918-1944, Sibiu, Edit. Hora, 2001, p.29-68.
[3] Este vorba de succesorul împãratului habsburg Franz Joseph, Carol I, care în calitate de rege al Ungariei era Carol al IV-lea. Dupã cãderea Republicii Sovietelor a lui
Béla Kun, amiralul Miklós Horthy s-a afirmat ca omul forte al þãrii. În urma alegerilor
generale din ianuarie 1920, majoritarã în Parlament a devenit alianþa Naþional-Creºtinilor ºi a Micilor Proprietari, care a restabilit vechile instituþii ale statului, iar sub presiunea armatei Horthy a fost ales ca regent al regatului ungar la 1 martie 1920. Deºi
mulþi din demnitarii noului regim erau favorabili restaurãrii monarhiei, existând
chiar douã tentative de revenire a lui Carol al IV-lea (în martie-aprilie, apoi în octombrie 1921), datoritã atitudinii puterilor aliate învingãtoare ºi a þãrilor limitrofe Ungariei, la 6 noiembrie 1921 Parlamentul de la Budapesta a votat detronarea habsburgilor, þara devenind un regat fãrã rege.
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György BERNÁDY
UN DISCURS CARE NU S-A ROSTIT1
Prea stimate d-le preºedinte!
Domnilor Deputaþi!
Cu ocaziunea alegerilor generale þinute în luna martie 1922, dintre membrii Partidului Maghiar din România, trei inºi am primit mandat spre a lua
parte la lucrãrile legislaþiei române. Domnii ªtefan Paál, canonic, ºi Béla
Fülöp, prefect penz., au ajuns în Senat, iar eu în Camerã[1].
Ca singurul membru al Partidului Maghiar din Camera Deputaþilor, deºi
eram suferind, am luat cuvântul în decursul dezbaterilor în chestia rãspunsului la înaltul mesaj în ºedinþa onor. Camere, la 10 aprilie 1922, cu scopul
de a mã prezenta pe mine însumi ºi a vã prezenta dv.  deºi în contururi
restrânse  ungurimea din România ºi, prin dv., opiniei publice a þãrii întregi
ºi ca sã fac o declaraþie sãrbãtoreascã clarã ºi hotãrâtã, aici în faþa Camerei,
despre mentalitatea, deciziunea, atitudinea ºi punctul de vedere politic al
ungurilor ajunºi cetãþeni ai României.
La începutul cuvântãrii mele am fãcut mãrturisire sincerã, cã pe noi, ungurii ajunºi fii ai României, ne-a atins dureros schimbarea survenitã în situaþia de drept de stat asupra pãmântului nostru natal ºi în legãturã cu aceea am
arãtat cã schimbarea aceasta nu numai cã ne-a cauzat dureri, dar
ne-a pus în faþa datoriei sã ne hotãrâm asupra sorþii noastre viitoare, asupra
aparþinerii noastre în cadrul dreptului de stat.
Hotãrârea n-a fost uºoarã, dar deciziunea cu toate acestea era sincerã,
cinstitã ºi fãrã gând ascuns.
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 pro-

1

D-l Gheorghe Bernády, deputat, cu ocaziunea rãspunsului la Mesaj a vroit sã rosteascã o cuvântare, însã pentru oarecari motive a renunþat la aceasta. Þinem
totuºi de necesar sã reproducem discursul, care s-a redactat anterior, pentru edificarea opiniei publice române. În numãrul nostru trecut am adus discursul d-lui
Bernády, rostit la Târgu Mureº. Cele înºirate acolo aratã în parte motivul, de ce
priveºte d-l deputat prezentul deºert ºi viitorul fãrã multe speranþe.
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pria noastrã fericire, ci ºi dezvoltarea, propãºirea ºi consolidarea regatului
român, a statului care ne uneºte pe toþi.
În urma acestora am declarat cã suntem deplin conºtienþi de faptul cã
soarta de drept de stat a pãmântului nostru natal s-a decis definitiv ºi fãrã
putinþã a se schimba, ºi evenimentele în urma cãrora pãmântul nostru natal
a devenit parte integrantã a regatului român nu se pot reface niciodatã ºi
nicicum, deci primind ceea ce nu se mai poate schimba, ne acomodãm fãrã
gând ascuns ºi cu o corectitudine care exclude orice ºovãire situaþiei date ºi
ne împlinim toate datoriile ce se impun oricãrui cetãþean al acestui stat.
Suntem departe de orice tendinþe iredentiste, nu avem nici un fel de
comunitate cu miºcãrile bolºevice sau anarhice, nu nutrim planuri care ar tinde spre rãsturnarea ordinei actuale de stat ºi sociale, cãci suntem partizani ai
ordinei de stat bazatã pe respectul dreptului privat ºi pe societatea burghezã.
Nu întreþinem nici un fel de legãturi politice cu conaþionalii noºtri
rãmaºi în afarã de cadrul statului nostru, refuzãm a primi indicaþiuni politice atât de la maghiarii ce se repatriazã de aici, precum ºi de la cei emigraþi
din Ungaria de azi, sau de la orice alþi factori nepoftiþi. De soarta noastrã
voim sã dispunem noi ºi numai noi, voim sã umblãm pe picioarele proprii ºi
vom umbla, fiind convinºi cã la îndrumarea sorþii noastre numai aceia au
cuvânt, care stau în legãturile acestui stat, a regatului român. Afacerile noastre voim sã le discutãm numai cu factorii chemaþi ai acestui stat ºi având toatã încrederea în dreptatea noastrã ºi în înþelepciunea ºi bunãvoinþa factorilor competenþi, nu aºteptãm nici un sprijin din afarã.
Ne acomodãm în toate; dorinþa exprimatã de Majestatea Sa Regele Ferdinand cãtre episcopul reformat Carol Nagy[2] noi o considerãm de ordin ºi în
conformitate ne abþinem de la orice relaþiuni politice cu strãinãtatea, de la
denunþuri, acuzaþiuni sau trãdãri în faþa strãinãtãþii ºi voim sã dezvoltãm o
muncã cinstitã în interesul soluþionãrii tuturor chestiilor care ne privesc aici
acasã, în cadrele acestui stat.
Dupã aceasta am arãtat cã oricine ar putea pune întrebarea: De unde
provin atunci toate procesele în care fraþii de acelaºi neam cu mine sunt acuzaþi de comploturi ºi trãdãri?
La aceastã întrebare nu pot da decât un singur rãspuns: Binevoiþi a studia nenumãratele procese terminate pânã acum ºi uºor vã veþi convinge cã
cea mai mare parte din ele n-au nici o bazã serioasã, cã cele mai multe din
ele, dupã ce acuzaþii au suferit chinurile închisorii timp de mai multe luni
de zile, s-au terminat cu sentinþa de achitare ºi cã aproape în nici unul din
aceste procese nu s-au putut stabili dovezi serioase de vinovãþia celor acuzaþi de complot sau de trãdare. Vã veþi convinge astfel cã prin uºurinþa ºi
inconºtienþa agenþilor Siguranþei ºi agenþilor provocatori angajaþi de cei dintâi, mii de oameni au fost distruºi moraliceºte, fiziceºte ºi materialiceºte, fãrã
sã fi avut totuºi nici o vinã.
Am concedat apoi cã ºi în rândurile noastre se gãsesc excepþii: visãtori,
utopiºti, nevricoºi etc. Dar aceºtia sunt puþini la numãr ºi nu poate fi acuza65
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tã ºi fãcutã responsabilã marea masã a cetãþenilor de naþionalitate maghiarã
de uºurinþele, neglijenþele, greºelile sau crimele acestor inconºtienþi izolaþi.
Având în vedere acestea, v-am rugat, domnilor deputaþi, sã nu generalizaþi nechibzuinþa câtorva copilandri, uºurinþa sau vina visãtorilor în sarcina
neamului maghiar, ci sã binevoiþi a lua în seamã ºi a ne judeca dupã atitudinea majoritãþii maghiarilor din România, care liniºtiþi, muncitori, serioºi ºi
sobri nu cer nimic alta decât sã fie judecaþi din acest punct de vedere. Dacã
în culegerea informaþiunilor asupra noastrã vã veþi conduce de acest punct de
vedere, nu mã îndoiesc cã nu numai cã ne veþi scoate de sub bãnuiala gravã
care atârnã asupra capetelor noastre, fãrã nici un temei, dar cã va veþi încredinþa în cel mai scurt timp cã ungurimea din România se compune din elemente conºtiente, cinstite, muncitoare, credincioase ºi demne de încredere,
putând deveni deci un element de valoare pentru consolidarea acestui stat.
Am spus apoi cã cu toate acestea, la patru ani dupã înfãptuirea României
Mari ºi dupã schimbarea cetãþeniei noastre, trebuie sã mai vedem cu durere
cã nimeni nu se intereseazã de grijile ºi durerile noastre ºi nimeni nu vrea sã
bage în seamã dorinþa noastrã sincerã de înþelegere ºi de viaþã paºnicã,
nimeni nu se întreabã cum s-ar putea rezolva aceste chestiuni, nu numai spre
binele nostru, al maghiarilor din România, ci ºi spre accelerarea consolidãrii
ºi progresului statului român, atât de mult dorite de toatã suflarea acestei þãri.
Am schiþat apoi în linii largi situaþia grea a noastrã, doleanþele care ne jicnesc, ne chinuiesc, exaspereazã ºi ne conturbã liniºtea, totodatã am înºirat ºi
dorinþele care le avem ºi mi-am exprimat speranþa cã situaþia noastrã se va
îmbunãtãþi îndatã ce cei chemaþi ne vor cunoaºte, iar subalternii vor observa
cã în faþa guvernului ºi fruntaºilor iritarea noastrã permanentã nu este doritã.
Am interpretat apoi în numele ungurimii de aici o mulþumitã sincerã
d-lui profesor ºi deputat Nicolae Iorga pentru cuvintele d-sale binevoitoare
rostite în ºedinþa Camerei din acea zi ºi am declarat cã noi, ungurii din
România, suntem cetãþeni fideli, treji, muncitori, conºtiincioºi ºi jertfitori, în
schimb natural dorim o atitudine egalã ºi toate drepturile ºi privilegiile care
convin oricãrui cetãþean al þãrii.
În legãturã cu aceea, am arãtat cã nouã nici chiar din partea celor preocupaþi nu se poate face alt reproº decât cã suntem nãscuþi maghiari, cã avem
ca limbã maternã limba maghiarã, cã am fost crescuþi de pãrinþii noºtri ca
buni maghiari ºi cã cu toate cã ni s-a schimbat cetãþenia, vrem sã rãmânem
maghiari ºi dorim sã muncim ca maghiari.
Aceasta nu e o crimã, ci o virtute. Sã nu încerce nimeni sã facã din noi
niºte renegaþi, cãci acela ce-ºi trãdeazã neamul, la primul prilej îºi va trãda
ºi dinastia ºi patria, ba chiar ºi pe Dumnezeu.
La sfârºitul vorbirii mele am zis urmãtoarele:
În timpul de faþã, domnilor deputaþi, eu nu vã cer nimic. Nu vã fac nici
o propunere, nu mã refer la hotãrârile din Alba Iulia, obligatorii pentru toþi
românii de pretutindeni, nu vã vorbesc nici de tratatul special, care apãrã
drepturile minoritãþilor, încadrat în Constituþia României, ci fac apel, dom66
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nilor deputaþi, numai la patriotismul, la conºtiinþa, la chibzuinþa, la generozitatea inimii dv., la iubirea semenului, care trebuie sã vã cãlãuzeascã ºi sunt
convins cã dacã dv. veþi proceda dupã porunca acestora ºi aºa veþi da ascultare doleanþelor noastre, noi împreunã cu dv. vom ajunge în scurt timp vremea când vom slãvi laolaltã pe cel de sus.
Atenþiunea binevoitoare, cu care aþi binevoit domnilor deputaþi a asculta discursul meu, aplauzele prietenoase cu care aþi onorat câteva pãrþi din
vorbirea mea ºi felicitãrile cãlduroase din partea membrilor guvernului ºi a
multora dintre dv., m-au fãcut sã uit suferinþele cauzate de morb ºi am pãrãsit incinta Camerei cu convingerea îmbucurãtoare ºi liniºtitoare cã am depus
o muncã rodnicã ºi am fãcut servicii bune nu numai ungurimii din România,
dar ºi întregului stat.
Simþul îmbucurãtor ºi liniºtitor al datoriei cinstit îndeplinite s-a potenþat în bucurie plinã de speranþã, când în adunarea urmãtoare a Camerei, în
ziua de 11 aprilie, raportorul proiectului de rãspuns la mesaj, dl. deputat
Istrate N. Micescu, în cuvântarea d-sale care a încheiat discursul la mesaj, cu
cuvinte prietenoase ºi recunoscãtoare a amintit vorbirea mea ºi cã dupã d-sa,
dl. ministru de Externe, I.G. Duca, în numele guvernului, a fãcut urmãtoarea
declaraþie în mijlocul repetatelor aplauze ale membrilor Camerei:
D-lor! N-am pretenþiunea aici sã vã schiþez în întregime acest program
de muncã. Îl cunoaºteþi din programul nostru de partid. Vreau numai sã
spun cã în aceastã operã vom avea în vedere spiritul care trebuie sã domneascã într-o societate modernã ºi civilizatã faþã de minoritãþile etnice. În
aceastã privinþã sã-mi daþi voie sã exprim toatã gratitudinea mea ºi a colegilor mei d-lui deputat Bernády, pentru cuvintele care le-a rostit asearã.
(Aplauze). Punctul nostru de vedere este cã toate naþionalitãþile, fãrã deosebire de rasã sau de credinþe religioase, trebuie sã fie considerate în România
Mare pe un picior de perfectã egalitate cu toþi fiii þãrii (aplauze), cu o singurã condiþiune, ca aceste naþionalitãþi sã se considere în cadrul statului român
ca credincioºi fiii ai statului nostru. (Aplauze prelungite). Ne-a bucurat
declaraþiunea d-lui Bernády de ieri pentru cã, în numele numeroasei populaþiuni maghiare care se gãseºte astãzi în hotarele României Mari, d-sa ne-a
dat asigurãri formale cã în acest fel înþelege aceastã populaþiune datoriile ei
cãtre statul român. (Aplauze).
Bucuria, speranþa ºi încrederea mea s-a întãrit simþitor prin faptul cã în
ziua urmãtoare, la 12 aprilie, am avut fericirea de-a lua parte în delegaþia
Camerei care a prezidat rãspunsul la Mesaj Majestãþii Sale Regelui.
Starea mea sanitarã însã m-a forþat ºi eu în aceeaºi zi am fost nevoit sã
pãrãsesc Bucureºtiul, iar dupã ce am sosit acasã, numai de vreo douã ori am
mai putut pãrãsi locuinþa ºi la 20 aprilie am ajuns pentru multe luni în pat.
De atunci a trecut un an ºi jumãtate. Foarte mult timp, dar foarte mult
am ºi suferit în acest timp, pânã când din mila lui Dumnezeu starea sanitarã mi s-a îmbunãtãþit, aºa cã prin o mare abnegaþie am putut sã viu din nou
în faþa d-voastrã, la ºedinþa Camerei.
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Înainte cu un an ºi jumãtate am pãrãsit dupã dezbaterea rãspunsului la
Mesaj incinta aceasta frumoasã cu credinþã, speranþã ºi încredere ºi iatã
acum, dupã timp atât de îndelungat, dupã suferinþe atât de multe, când mi
s-a dat sã iau parte iarãºi la ºedinþele Camerei, vã gãsesc din nou la dezbaterea în chestia rãspunsului la Mesaj.
Aceastã întâmplare stranie mã deobligã sã-mi dau seama de mine însumi
ºi sã constat ce s-a realizat în timp de un an ºi jumãtate din acelea în care am
crezut neclintit la timpul sãu, care le-am aºteptat ºi care au pãtruns cu o
bucurie plinã de speranþã în sufletul meu.
La aceastã dare de seamã a trebuit sã constat cu întristare cã din acelea
ce am aºteptat, am crezut ºi am sperat, nu s-a realizat nimic.
Nu s-a întâmplat nimic pentru clarificarea situaþiei noastre ºi în interesul de a ni se uºura soarta. În contra, prin acelea ce s-au perindat în timp de
1 1/2 an s-a mai agravat situaþia noastrã, perspectivele sunt mai nesigure ºi
grijile noastre mai întunecoase ºi mai disperate.
Spre dovedirea afirmaþiunilor mele aº putea vorbi mult despre bisericile, ºcolile, instituþiile culturale ºi economice, despre calvarul diferitelor aºezãminte comerciale, industriale ºi sociale, precum a contribuabililor aparþinãtori minoritãþilor, despre atitudinea unor autoritãþi ºi persoane oficiale faþã
de masele noastre, faþã de fraþii noºtri.
Dar nu amintesc nimic despre acestea, fiindcã vãd cu întristare cã
nimeni dintre cei în drept nu se gândeºte la grijile, suferinþele noastre,
nimeni nu vrea sã acorde atenþiune fidelitãþii, sobrietãþii ºi dispoziþiei noastre, nimeni nu se ocupã de problema cum s-ar putea rezolva chestiile care ne
intereseazã mai de-aproape, spre liniºtea noastrã ºi în favoarea þãrii.
În loc de a înºira jicnirile, plângerile ºi dorinþele noastre, pun întrebarea:
care e cauza cã speranþa mea nu s-a realizat? Care e motivul decepþiunii
mele? Oare în noi este vina? N-am arãtat oare o atitudine corespunzãtoare
loialã sau n-am cumpãnit înainte cu un an ºi jumãtate cu o seriozitate ºi
severitate potrivitã împrejurãrile care au revãrsat o credinþã, încredere ºi
bucurie plinã de speranþe în sufletul meu, cu toate cã eram în stare suferindã în urma morbului?
Cu conºtiinþã liniºtitã pot afirma cã noi nu suntem de vinã cã soarta
noastrã nu s-a îmbunãtãþit, nu noi suntem cauza cã situaþia noastrã s-a agravat simþitor. Atitudinea universalitãþii ungurimii din România era în toate
absolut loialã, cinstitã ºi conºtientã, am îndeplinit fidel datoriile, am satisfãcut conºtiincios cele ce ni s-au impus ºi am cãutat cu toatã puterea ca în cercul de activitate în care ne-a aºezat soarta, mai presus de asigurarea fericirii
noastre proprii sã aducem servicii valoroase interesului public, þãrii care ne
uneºte pe toþi.
Nu mã pot acuza cã la timpul sãu am clãdit speranþa pe baze false, fiindcã
atât atenþiunea binevoitoare, cu care aþi binevoit sã ascultaþi vorbirea mea
þinutã înainte cu un an ºi jumãtate, cât ºi felicitãrile cãlduroase cu care
m-au onorat dupã cuvântare membrii guvernului ºi alþi deputaþi, tot aºa ºi
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cele spuse de raportorul proiectului de rãspuns la Mesaj, de dl. Istrate N.
Micescu, dar în special cuvintele citate mai înainte din cuvântarea d-lui
ministru de Externe, I.G. Duca, m-au autorizat în deplinã mãsurã  dacã nu
chiar m-au obligat  sã privesc în viitor cu credinþã desãvârºitã, lãsând la o
parte îndoiala...
Deoarece noi n-am dat ocazie la procedura duºmãnoasã aplicatã faþã de
noi ºi eu cugetând logic am crezut în viitorul mai bun, se naºte de la sine
întrebarea: oare care e cauza deziluziunii mele, care e cauza atitudinii fãrã
raþiune ºi neprieteneºti aplicate faþã de noi?
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.
Dar eu cu toate acestea nu renunþ la speranþã, ci voi insista chiar ºi în
acest moment sã pregãtesc înþelegerea, fiindcã de aceasta nu numai noi
ungurii avem nevoie, dar în interesul consolidãrii ºi al progresului în primul
rând ºi în special are lipsã þara, care ne uneºte pe toþi.
În interesul promovãrii înþelegerii necesare cu orice preþ pentru noi toþi
nu mai scormonesc chestia, cã oare care e de fapt motivul amãgirii mele ºi
al atitudinii fãrã raþiune ºi neprietenoase aplicate faþã de noi? Ci în speranþa cã guvernul, ascultând cuvintele binevoitoare rostite de dl. deputat N.
Iorga într-o ºedinþã recentã a Camerei în chestia minoritãþilor, în fine se va
coborî din înãlþimea neajunsã ºi ne dã ºi nouã o atenþie, tot aºa cum înainte cu un an ºi jumãtate; nici acum nu cer nimic, nu vã fac nici o propunere, nu mã refer la hotãrârile din Alba Iulia, obligatorii pentru toþi românii
de pretutindeni, nu vã vorbesc nici de tratatul special care apãrã drepturile
minoritãþilor ºi care s-a înscris în Constituþia României, ci apelez la fidelitatea dv. faþã de Rege, la patriotismul, la conºtiinþa, la chibzuinþa, la generozitatea inimii dv., la iubirea de frate, fiind convins ca dacã veþi proceda
dupã îndemnul acestora, vom ajunge în scurt timp vremea când vom slãvi
laolaltã pe Cel de Sus.
În Glasul Minoritãþilor, II, 1924, nr. 1, p.20-27
György Bernády (1864-1938), absolvent al facultãþii de farmacie din Cluj ºi al celei de
ºtiinþe juridice din Budapesta. Se stabileºte la Târgu Mureº, unde intrã în politicã ºi
promoveazã un program liberal, în 1896 fiind ales deputat în parlamentul Ungariei.
Între 1900-1912 este primar al oraºului Târgu Mureº, fiind cel ce va da urbei un
aspect modern, introducând de pildã apa ºi curentul electric. Pentru calitãþile sale
gospodãreºti, va ocupa aceastã funcþie ºi în anii 1926-1929. Nemulþumit de politica
promovatã de Partidul Maghiar, în 1930 va pãrãsi aceastã grupare, punând bazele
unui Bloc burghezo-democratic. În afara diverselor texte politice, se cuvine a fi reþinutã lucrarea sa: Az erdélyrészi földgáz-kérdésrõl [Despre problema gazului metan din
pãrþile Ardealului] (Târgu Mureº, 1913).

69

György Bernády
[1] Este vorba de alegerile organizate de guvernul prezidat de I.I.C. Brãtianu, alcãtuit
la 19 ianuarie 1922, alegeri câºtigate de Partidul Naþional Liberal. Acestui Parlament
i-a revenit sarcina  printre altele  de a adopta noua Constituþie a României.
[2] Károly Nagy (1868-1926), episcop reformat ºi scriitor, cu studii teologice la Aiud,
Marburg ºi Utrecht. Din 1895 a fost profesor la facultatea de teologie reformatã din Cluj,
iar în 1918 a fost ales episcop. Este autorul unor lucrãri precum: Kálvin teológiája
[Teologia lui Calvin] (Aiud, 1895); Keresztyén vallástan [Teologia creºtinã] (Cluj, 1899);
Kálvin mint dogmatikus és etikus [Calvin ca dogmatician ºi eticist] (Budapesta, 1909).
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LINIªTIREA SPIRITELOR
Sãrbãtorile au fost deja unificate ºi farmecul sfânt al Crãciunului a produs dispoziþia de sãrbãtoare în sufletele noastre ale tuturora. Pânã acum sãrbãtoream deosebit ºi ca rezultat totdeauna se vãrsa în cãldura dispoziþiei sãrbãtoreºti rigiditatea zilelor de sãptãmânã a celor ce sãrbãtoreau mai degrabã
ori mai târziu, ºi poate asta a fost cauza cã sufletele noastre nu se puteau
întâlni nici în zilele de sãrbãtori. Desigur, nu ne cunoaºtem, ºi pentru aceea
nu putem preþui virtuþile omeneºti în semenii noºtri. Deosebirile de limbã ºi
de naþiune ridicã între concetãþenii noºtri ziduri de despãrþire tot mai mari
ºi mai tari, aºa cã nici vorbã nu poate fi de o conlucrare asiduã a cetãþenilor
în interesul României Mari. Pentru ce toate acestea? Dar dacã în lumea aceasta a fost vreodatã o þarã în care munca constructivã solidarã, neobositã ºi cinstitã a cetãþenilor  din punctul de vedere al dezvoltãrii naþionale  a fost o
necesitate naþionalã, putem zice cã România Mare e aceea, pentru cã aici
munca asiduã, înþelegãtoare, armonioasã, unitã în simþiri a întregii populaþii
poate croi drumul acelei dezvoltãri pe care ne-o dicteazã statele culturale ale
Apusului.
Cetãþenii minoritari ai þinuturilor alipite, cu fanatismul drept-credincioºilor, cred cã dinspre Regat trebuie sã vinã apostolul, care ne înþelege situaþia noastrã gravã, care va fi pãtruns de suferinþele noastre, care va vedea, va
cunoaºte în noi pe oameni ºi care ne propovãduieºte iertare pentru pãcate pe
care niciodatã nu le-am fãcut, care adicã fãrã vina noastrã se leagã de soarta
noastrã minoritarã. Da, trebuie sã vinã apostolul politic din Regat, care cu
vederea înþeleaptã ºi pãtrunzãtoare a unui profet va lumina înaintea întregii
naþiuni române calea viitorului ºi va desemna locul ºi rolul minoritãþilor
naþionale în opera constructivã. Minoritãþile naþionale române vor avea locul
ºi rolul, unde cu ºtiinþã, ambiþie, cu pricepere ºi cu muncã constructivã, ce
tinde spre înãlþimi, trebuie lucrat fãrã preget la mãrimea României Mari. 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.
Dacã va veni mult aºteptatul apostol politic, atunci Regatul va înceta a fi
atât de departe de þinuturile alipite, cât de departe a fost pânã acum. ªi apropierea aceasta îºi va avea profitul sãu pentru fericirea ºi consolidarea neamului. Vor înceta toate legiuirile ºi ordinele ministeriale, la care din fiecare articol se simte cã Regatul nu cunoaºte bucuriile ºi durerile lor trupeºti ºi
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sufleteºti, nu cunoaºte trecutul ºi prezentul lor ºi nu apãrã, nu preþuieºte la
nimic viitorul lor. Nu existã legãturã de sentimente ºi spiritualã între minoritãþile naþionale ale Regatului ºi ale þinuturilor alipite. Afirmãm acest lucru
ºi o putem dovedi cã nu din vina minoritãþilor. Din partea minoritãþilor
naþionale ar fi o întreprindere zadarnicã mãcar a încerca apropierea sufleteascã de Regat. Acel apostol mult aºteptat trebuie sã vinã, ca sã se poatã face
aceastã apropiere.
La cuvintele magice ale aceluia se vor deschide înaintea minoritãþilor
naþionale uºile ºi ferestrele din Regat, închise pânã acum, se vor deschide ºi
inimile ºi sufletele ca sã se întâlneascã ºi sã se contopeascã în interesul unui
viitor mai frumos.
Aceasta va fi apoi adevãratã sãrbãtoare, în aceasta vor avea ºi minoritãþile naþionale ale României Mari Crãciunul lor fericit!
Timiºoara, decembrie 1924.
În Glasul Minoritãþilor, III, 1925, nr. 1-2, p.20-21.
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DREPTURILE MINORITARE ªI PROTEJAREA
ACESTORA ÎN ROMÂNIA
S-a considerat cã aplicarea consecventã a principiului naþionalitãþilor,
socotit drept dominant la crearea noii ordini statale europene, înseamnã
recunoaºterea generalã ºi asigurarea anumitor drepturi pentru cei ce aparþin
de minoritãþile rasiale, lingvistice ºi religioase.
În aceastã determinare a minoritãþilor naþionale, elementul rasial e în orice
caz cel mai nedefinit, cãci rasa ca atare este un ce dificil de surprins, doar dacã
nu apare în manifestãrile exterioare ale limbii sau religiei. Drepturile în cauzã
urmãresc sã le asigure respectivilor cetãþeni, având în vedere tocmai apartenenþa lor la o minoritate naþionalã, posibilitatea, cu nimic diferitã de a cetãþenilor
aparþinând de naþiunea dominantã, de a beneficia de libertãþile cetãþeneºti.
Exercitarea într-o mãsurã mult mai extinsã, prevãzutã de tratatele de
pace ºi convenþiile separate, a protecþiei membrilor minoritãþilor etnice
reprezintã în acest fel aplicarea nouã, mai cuprinzãtoare a principiului general al protejãrii minoritãþilor, care s-a manifestat ºi pânã acum în cadrul statelor prin modificarea constituþiei ºi anumitor sisteme electorale.
Trebuie sã precizãm încã de pe acum cã drepturile minoritare reprezintã o exigenþã indispensabilã pentru un stat multinaþional, modern, liber. Dar
de necontestat e ºi cã, presupunând egalitatea politicã de asemenea indispensabilã în statul modern, etnia majoritarã nu poate ridica pretenþii de
exclusivitate nici în ceea ce priveºte trasarea direcþiei fundamentale a vieþii
de stat, ci trebuie ca minoritãþile sã-ºi poatã spune ºi ele cuvântul, în funcþie de proporþia lor, în aºa fel ca direcþia fundamentalã  alãturi de afirmarea,
privitoare mai cu seamã, dincolo de aspectele juridice, la majoritari, a eticii
de stat  sã se manifeste ca un numitor comun al forþelor populare majoritare ºi minoritare deopotrivã.
Tocmai din cauzã cã de cele mai multe ori în viaþa practicã a statului
drepturile minoritare rãmân neaplicate în fapt se face tot mereu trimitere la
ele din partea unor minoritãþi. În plus, în perioada care a trecut de la conceperea tratatelor de pace pe marginea problemei respective a luat naºtere o
bogatã literaturã, care a încercat sã aducã clarificãri, atât din punct de vedere politic, cât ºi din punct de vedere juridic, în privinþa instituþiei, semnalând, fãrã îndoialã, debutul unei noi epoci în dreptul internaþional, aceea a
protejãrii minoritãþilor. Din pãcate, abordarea problemei lasã, de ambele
pãrþi, destul de mult de dorit. Ceea ce e cu atât mai regretabil, cãci clarificarea naturii acestor drepturi ºi a modalitãþii de a face posibilã traducerea lor
în fapt e departe de a avea doar valoare ºi însemnãtate strict teoretice.
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Cerinþa primordialã a luptei pentru respectarea drepturilor recunoscute
pe plan internaþional ale minoritãþilor naþionale este aceea de a avea o fundamentare juridicã. Pe de altã parte, e fireascã strãdania lor de a-ºi extinde
pe cât posibil drepturile deja recunoscute. ªi aici însã e absolut necesar sã se
aibã o înþelegere clarã a drepturilor deja existente. Nu e niciodatã permis aºadar sã se trateze de lege lata ºi de lege ferenda abordându-se terenul sigur
al dreptului dinspre acela încã instabil al dorinþelor de viitor, cu alte cuvinte, sã se amestece dreptul ºi politica. Cãci dreptul e în relaþiile publice întotdeauna rezultanta unor lupte politice, a unui raport de forþe ºi, dacã o luãm
aºa, dreptul este politica trecutului, pe când politica, invers: e dreptul viitorului, cãci modelarea corespunzãtoare a acestuia e miza oricãrei lupte politice. Tocmai absenþa atât de necesarei aºezãri a luptei minoritãþilor naþionale pe fundamente juridice stricte am resimþit-o adeseori pânã acum.
Nici în literatura dedicatã problemei nu regãsim însã întotdeauna tratarea ei cu necesara precizie juridicã, cu acurateþe de jurist, ba mai mult, trebuie sã constatãm neglijarea aproape totalã a unora din problemele fundamentale, situaþie în care, fireºte, nu se poate nicidecum obþine un tablou
suficient de clar despre aceastã problemã a vieþii naþionale ºi internaþionale
a cãrei însemnãtate este unanim recunoscutã.
Luând în considerare toate acestea, dorim sã prezentãm în cele ce
urmeazã câteva din problemele mai importante, dupã pãrerea noastrã, nu
îndeajuns clarificate, ale regimului actual al drepturilor minoritare. Pe lângã
acestea, dorim sã acordãm o atenþie specialã situaþiei juridice privitoare la
drepturile minoritãþilor ºi protecþia lor în România zilelor noastre. A avea o
viziune clarã în aceastã privinþã e de o importanþã primordialã pentru
maghiarimea din România în lupta sa minoritarã. Nu putem, fireºte, trece
sub tãcere rezultatele analizei efectuate pe baze strict juridice nici în cazul
cã ele ar contraveni unor concepþii unanim acceptate. Cãci, repetãm, lupta
pentru drepturi recunoscute odatã, dar mai târziu refuzate, poate fi purtatã
doar pe terenul de neclintit al dreptului strict ca atare. Fãrã de asta, lupta nu
se poate îndrepta în direcþia justã ºi adeseori nu face decât sã furnizeze arme
puterii retractile în privinþa recunoaºterii drepturilor.

Convenþiile internaþionale ºi dreptul public intern
Marile puteri au încheiat cu cele ºase state care le fuseserã aliate convenþii pentru apãrarea minoritãþilor naþionale. Pentru ca obligaþiile internaþionale asumate de cãtre fiecare stat în parte sã se realizeze în viaþa internã a statelor sunt necesare mãsuri corespunzãtoare ale puterii de stat din statele
respective.
Este o axiomã a dreptului public cã tratatele internaþionale în sine n-au
nici un fel de efect juridic direct asupra cetãþenilor unui stat: drepturile ºi
îndatoririle decurgând din ele vizeazã nemijlocit statul respectiv ºi nu pe
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cetãþenii acestuia. Sursa drepturilor privitoare la aceºtia din urmã nu se poate afla decât în legile statului ºi nicidecum în vreunul din tratatele internaþionale.
Tratatul internaþional devine juridic perfect, aplicabil prin ratificare.
Cade în sarcina anumitor legi publice interne sã stabileascã organele statului ºi condiþiile în care acestea (ºeful statului) sunt îndreptãþite sã ratifice
convenþiile internaþionale. Constituþiile prevãd de obicei ca ratificarea acelor tratate internaþionale din care decurg drepturi ºi îndatoriri privitoare la
cetãþeni sã necesite contribuþia legislativului. Prin aprobarea de cãtre legislativ, respectivul tratat sau respectiva convenþie capãtã putere de lege.
În orice caz, aici se includ ºi aºa-numitele drepturi minoritare, ele fiind
drepturi de importanþã majorã ale cetãþenilor. Aºadar, dupã acceptarea de
cãtre legislativ a tratatelor internaþionale respective, acestea devin ºi ele legi,
pãrþi componente ale ordinii legale pozitive a statului.

Drepturile minoritare ºi suveranitatea de stat
Sã notãm aici, în parantezã ºi cu totul în treacãt  dat fiind cã doar datoritã necunoaºterii uneia din cele mai elementare axiome ale ºtiinþelor politice sau prin voita nesocotire a ei se poate afirma contrariul  cã recunoaºterea prin tratate internaþionale a drepturilor minoritãþilor ºi aplicarea prin
luarea de mãsuri corespunzãtoare în viaþa internã a statului a obligaþiilor
asumate nu aduc nici un fel de atingere suveranitãþii de stat.
Limitarea suveranitãþii nu înseamnã ºi încãlcarea acesteia. Toate convenþiile internaþionale limiteazã suveranitatea statului, dupã cum fiece excepþie,
aºadar libertatea de un anumit grad a insului faþã de suveranitatea principial
nelimitatã (nelimitare decurgând din ideea suveranitãþii), în realitate însã
limitatã (limitare decurgând din recunoaºterea în ins a ideii umane) faþã de
puterea de stat, reprezintã o limitare a suveranitãþii. Toate acestea înseamnã
însã doar autolimitarea suveranitãþii de stat, cãci se bazeazã pe hotãrârea
proprie a statului, fãrã a leza libertatea voinþei decizionale, care constituie
esenþa suveranitãþii.
Printre antecedente se poate regãsi, fireºte, o situaþie oarecare de constrângere. Se ºtie cã nici România n-a semnat convenþia de la Paris din 9
decembrie 1919 cu privire la minoritãþi decât la presiunea aliaþilor, în speþã
a Statelor Unite. (La asta face trimitere ºi în preambul referirea la marile câºtiguri teritoriale.) La urma urmei însã, era liberã sã semneze sau sã nu semneze tratatul. Dupã cum ºi declarã în introducere, cã recunoaºte din proprie
voinþã drepturile enumerate acolo.
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Drepturile minoritare ca pãrþi ale dreptului public
În mãsura în care statul îºi îndeplineºte prin mãsuri interne corespunzãtoare obligaþiile asumate prin tratatele internaþionale, drepturile minoritare
devin componente ale dreptului public. În mãsura în care convenþia nu stipuleazã decât disponibilitatea acordãrii anumitor drepturi, este necesar ca
statul care ºi-a asumat obligaþia sã creeze legile corespunzãtoare. Iar în
mãsura în care tratatul n-ar conþine decât declaraþii generale de principiu,
este necesar ca statul respectiv sã-ºi îndeplineascã prin legi care sã conþinã
reglementãri amãnunþite obligaþiile internaþionale. Introducerea de reglementãri amãnunþite este necesarã tocmai din punctul de vedere al apãrãrii
în justiþie a acestor drepturi. Asta întrucât, din punctul de vedere al libertãþilor publice, singurul mijloc de reparare a lezãrii drepturilor, acceptabil ºi
acceptat de statele cu adevãrat libere, este justiþia independentã. Condiþia
fundamentalã a oricãrui act de justiþie este însã posibilitatea de referire la
drepturile lezate, deoarece tribunalul nu poate acþiona decât pe baza dreptului. Tocmai acest lucru devine însã dificil în lipsa rigorii necesare a dreptului, în cazul rãmânerii la faza declaraþiilor generale.
Drepturile minoritare, chiar ºi în cazul stabilirii lor cu suficientã rigoare, devin fie numai reglementãri juridice obiective stipulând procedura organelor administraþiei publice, fie  întrucât în cazul lezãrii lor se poate recurge la asistenþã juridicã independentã  drepturi subiective publice, respectiv
de administraþie publicã. Cu acest din urmã caz avem de-a face, de pildã, în
statul cehoslovac, unde nu numai legea fundamentalã, ci ºi reglementãrile
legale speciale având drept scop aplicarea principiilor de bazã cuprinse în
constituþie stabilesc în amãnunþime drepturile minoritãþilor ºi asigurã asistenþa independentã a justiþiei în cazul lezãrii acestora de cãtre organele executive ale puterii (guvern, autoritãþi administrative de rang inferior). Tribunalul administrativ praghez a pronunþat nenumãrate sentinþe pe marginea
lezãrii de cãtre organele administrative a drepturilor conferite cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale.
Fãrã aceastã apãrare independentã a justiþiei, drepturile în cauzã vor fi
numai pãrþi ale reglementãrii juridice administrative obiective, în cazul lezãrii cãrora persoana poate uza cel mult de dreptul de petiþionare, cerându-le
autoritãþilor superioare sã dispunã în vederea respectãrii de cãtre organele
administrative a procedurilor stabilite de drept. Nu are însã dreptul de a
introduce o acþiune în justiþie, în scopul anulãrii sau chiar a modificãrii dispoziþiei care a produs lezarea.

76

Drepturile minoritare ºi protejarea acestora în România

Caracterul juridic al drepturilor minoritare.
Drepturi individuale sau drepturi colective?
Se ºtie cã recunoaºterea drepturilor naþionalitãþilor nu reprezintã o noutate nici în domeniul dreptului public intern, nici în acela extern. În acesta
din urmã nouã este numai modalitatea asigurãrii lor, adicã punerea lor sub
protecþie juridicã internaþionalã ºi sistemul stabilit al acesteia. În privinþa
celui dintâi ajunge sã facem trimitere la vechea constituþie austriacã (legea
fundamentalã din 21 decembrie 1867, art. 19), precum ºi la legea naþionalitãþilor din Ungaria (44/1868).
Nici drepturile cuprinse în aºa-numita egalizare în drepturi nu sunt
drepturile anumitor naþionalitãþi ca entitãþi colective, ci drepturile cetãþenilor aparþinând de aceste naþionalitãþi. E caracteristic în aceastã privinþã cã
deºi legea fundamentalã austriacã vorbeºte de-a dreptul despre egalizarea
drepturilor anumitor populaþii, trateazã reglementarea libertãþilor naþionalitãþilor la capitolul drepturilor civile. Cât despre legea 44/1868 din
Ungaria, deºi se referea în titlu la egalizarea drepturilor naþionalitãþilor, în
realitate nu asigura egalitatea în drepturi a anumitor naþionalitãþi în ansamblu  ceea ce, de altfel, nici nu este posibil decât în cadrul unui stat cu organizare federativã , ci îi egaliza doar pe indivizi ca membri ai diferitelor naþionalitãþi ºi stipula reglementãri amãnunþite în privinþa folosirii oficiale a
diferitelor limbi uzuale pe teritoriul þãrii.
În virtutea tratatelor internaþionale actuale ºi, acolo unde s-au realizat,
în aceea a reglementãrilor juridice pozitive interne, drepturile minoritare
sunt de asemenea în primul rând drepturi individuale ºi nu colective, în sensul cã le-ar reveni minoritãþilor ca totalitate, ca personalitãþi colective,
aºadar ca persoane juridice. Ceea ce ele devin, aºa cum vom vedea, numai în
anumite situaþii.
Tratatele nu se referã nicãieri la minoritãþi naþionale, ci la cetãþeni
aparþinând minoritãþilor rasiale, religioase sau lingvistice ori la persoane
aparþinând minoritãþilor etnice, religioase sau lingvistice (ca în art. 9, 10, 12
ale tratatului din 9 decembrie 1919 încheiat cu România), sau la locuitori
aparþinând altor etnii, religii sau limbi decât populaþia majoritarã (tratatul
de pace de la Trianon, art. 44, 47: ressortissants  appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue sau des personnes appartenant à
des minorités ethniques, de religion ou de langue).
Sunt amintite, ce-i drept, ºi minoritãþile ca atare (astfel, în par. 2, art. 10
al convenþiei privitoare la minoritãþi încheiatã cu România). Aceasta nu constituie însã o bazã suficientã pentru a presupune cã s-ar fi dorit asigurarea
drepturilor pentru minoritãþile în ansamblu ºi nu pentru persoanele individuale aparþinãtoare de acestea.
Conform hotãrârii din 22 octombrie 1920 a Ligii Naþiunilor, dreptul
membrilor consiliului de a semnala în faþa consiliului încãlcarea sau pericolul încãlcãrii prevederilor tratatelor privitoare la minoritãþi nu exclude capa77
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bilitatea minoritãþilor înseºi de a prezenta în faþa consiliului orice lezare
sau pericolul ca aceasta sã aibã loc. Aceasta nu înseamnã recunoaºterea
ansamblului minoritãþii ca persoanã juridicã, ceea ce reiese încã ºi mai limpede din practica actualã a Ligii Naþiunilor, unde, în cazul unor plângeri,
reprezentanþii minoritãþilor nici mãcar nu sunt audiaþi. Reclamantul, petiþionarul (requérant, pétitionnaire) care prezintã în faþa Ligii Naþiunilor un
caz de lezare a drepturilor minoritãþilor nu este parte în litigiu, dupã cum
întreaga procedurã, chiar dacã devine contencios (întrucât s-ar produce
divergenþe de pãreri cu privire la probleme juridice sau de fapt referitoare la
articolele convenþiei minoritãþilor), acesta are loc între Liga Naþiunilor ºi respectivul stat semnatar (v. ºi art. 12 al tratatului cu România).
Aºa interpreteazã drepturile minoritare ºi drepturile pozitive particulare
reglementãrile cuprinse în legi constituþionale ºi ordinare menite sã traducã
în fapt dispoziþiile respective ale convenþiilor privitoare la minoritãþi ale
anumitor state (astfel, art 110 din constituþia polonã, par. 128-132 constituþia
cehã ºi legea cehoslovacã privitoare la limbã din 22 februarie 1920).
Nu încape îndoialã cã pentru ca subiecþii acestor legi sã fie minoritãþile
în ansamblu ar fi neapãrat necesar sã dispunã de organe recunoscute de lege
care sã poatã funcþiona exercitând în totalitate drepturi cuvenite unor persoane juridice, procedând aºadar în numele totalitãþii. La ora actualã însã minoritãþile etnice ºi lingvistice nu dispun, în genere, de astfel de organisme.
Ar fi lipsit de sens, ba chiar neºtiinþific ºi, încã mai mult, de-a dreptul
dãunãtor sã ne lãsãm pradã unor credinþe care nu se susþin, unor iluzii ce se
destramã la cea dintâi analizã mai serioasã. Astfel, trebuie sã constatãm cã
nu corespunde statutului juridic nici presupoziþia cum cã în dreptul internaþional ar fi luat naºtere o nouã persoanã juridicã ºi aceasta este minorita1
tea naþionalã (Lapradelle) . ªi Duparc însuºi e de pãrere cã este vorba de
drepturi individuale ºi nu de drepturi colective care li s-ar cuveni minoritã2
þilor ºi cã minoritãþile etnice nu au personalitate juridicã . La fel ºi alþi autori,
3
4
ca Lucien-Brun ºi Vichniac .
Aceasta nu înseamnã însã câtuºi de puþin cã subiecþii aºa-numitelor
drepturi minoritare ar putea fi exclusiv indivizii ºi cã n-ar exista deja chiar ºi
în cadrul statutului juridic actual cazuri când înseºi entitãþile publice minoritare apar ca subiecþi ai acestor drepturi. Asta întrucât tratatele privitoare la
minoritãþi nu ating nici acele dispoziþii ale drepturilor pozitive conform
cãrora persoanele pot exercita anumite libertãþi publice nu doar individual,
1

2
3

4

[Albert Geouffre de] Lapradelle în prefaþa la [J.F.] Duparc, La protection des
minorités [de race, de langue et de religion. Étude de droit des gens, III, Paris,
Dalloz, 1922].
Duparc, Op. cit., p.255, 329.
[Jean] Lucien-Brun, Le problème des minorités [devant le droit international,
Lyon, 1923], p.100 ºi urm., 164.
[Marc] Vichniac, La protection des droits des minorités [dans les traités internationaux de 1919-1920, Paris, Povolozky, 1920], p.64.
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ci ºi prin intermediul asociaþiilor lor; nici acele dispoziþii conform cãrora
anumite organizaþii ale cetãþenilor sunt recunoscute în calitate de corporaþii
de drept public. Dacã aºadar dreptul public pozitiv îi recunoaºte pe cetãþeni
nu numai individual. ci recunoaºte ca subiecþi ai dreptului public corespunzãtor ºi anumite grupuri, anumite corporaþii (de exemplu, pe lângã indivizi,
ºi asociaþiile, cultele au dreptul sã înfiinþeze ºi sã întreþinã ºcoli pe propria
lor cheltuialã), adicã permite exercitarea anumitor libertãþi civice prin intermediul corporaþiilor, în forme corporative, ºi drepturile minoritare vor
deveni drepturi ale grupurilor cu caracter corporativ ale cetãþenilor aparþinãtori de minoritãþile naþionale. E drept cã tratatele privitoare la minoritãþi fac
întotdeauna referire, dupã cum am vãzut, doar la cetãþenii luaþi în mod individual. Constatarea noastrã de mai sus decurge însã direct din faptul cã, în
conformitate cu tratatele, cetãþenii aparþinând minoritãþilor se bucurã juridic ºi faptic de acelaºi tratament ºi de aceleaºi garanþii ca ºi restul cetãþenilor (convenþia încheiatã cu România, art. 9). Dacã aºadar restul cetãþenilor
sunt subiecþi ai anumitor drepturi publice, în speþã libertãþi cetãþeneºti
(drepturi fundamentale), acelaºi lucru este valabil ºi în ceea ce priveºte anumite grupuri ale cetãþenilor minoritari.
Deja de aici se poate desprinde cã minoritãþile religioase pot fi, prin
intermediul organizaþiilor lor recunoscute de drept, subiecþi ai drepturilor
minoritare.
Personalitatea juridicã survine în mod deosebit în cazul autonomiei,
când respectiva corporaþie dispune de o existenþã de drept public separatã
faþã de stat. Asta întrucât autonomia înseamnã întotdeauna cã statul trece
anumite îndatoriri publice direct asupra anumitor grupuri de cetãþeni. Acestea au ca întreg drepturi de natura dreptului public subiectiv faþã de întregul
mai mare, statul, anume, rezolvarea anumitor îndatoriri publice, exercitarea
anumitor funcþii publice, drept în legãturã cu care indivizii, ca pãrþi ale
întregului, sunt numai purtãtori. Autonomia nu este aºadar, în orice caz,
dreptul indivizilor, ci întotdeauna dreptul vreunui corp minoritar, ºi anume
un drept ce þine deja de sfera libertãþilor politice, prin care instituþia publicã minoritarã dobândeºte împuternicirea de a exercita direct o anumitã parte a puterii publice.
Tratatele de pace recunosc autonomia naþionalã a minoritãþilor numai
într-un singur caz: cu privire la rutenii din Ucraina Subcarpaticã (convenþia
cehoslovacã, art. 10). Autonomia localã în probleme de religie ºi de învãþãmânt le este recunoscutã comunitãþilor secuieºti ºi sãseºti ardelene (convenþia româneascã, art. 11), autonomia localã religioasã, caritabilã ºi de învãþãmânt  românilor din Pindul grecesc (convenþia greacã, art 12) ºi autonomia
localã în privinþa religiei ºi învãþãmântului tuturor minoritãþilor din Turcia
(convenþia turcã, art. 149).
Autonomia secuilor ºi saºilor e prevãzutã în tratatul de la Paris privitor
la minoritãþi ca o autoadministrare localã, adicã nedepãºind cadrul comunelor cu populaþie secuiascã ºi sãseascã compactã. Nu se face vorbire de vreo
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formã superioarã a autonomiei, adicã de o formã care ar reprezenta întreaga
minoritate etnicã ºi ar avea organe care sã exercite drepturi în numele acesteia faþã de stat. Aceastã autonomie localã acordatã corpurilor secuieºti ºi
sãseºti este însã în orice caz un drept colectiv, dupã cum, decurgând din
natura autonomiei, nici nu poate fi altceva.
Recent, Estonia a acordat minoritãþilor autonomie culturalã generalã;
organele acesteia sunt consiliile culturale ale minoritãþilor, de care þine ºi
organizarea ºi gestionarea învãþãmântului public minoritar. Aici vedem
aºadar cã minoritãþilor (germanã, rusã, suedezã) le este datã posibilitatea de
a dobândi, deºi doar într-o anumitã sferã de activitate, dar totuºi pe baze de
drept public, un organism naþional, respectiv minoritãþile organizate în
vederea acestui scop sunt purtãtoare ale anumitor drepturi publice recunoscute de dreptul de stat.
Trebuie sã subliniem cu tãrie încã de pe acum cã împrejurarea conform
cãreia drepturile minoritare sunt considerate azi cu preponderenþã ca fiind
drepturi ale indivizilor ºi nu ale populaþiei minoritare ca personalitate colectivã nu stã nicidecum în calea exercitãrii propriu-zise a acestor drepturi.
Cãci într-un stat care-ºi îndeplineºte în mod real obligaþiile asumate prin tratate internaþionale, imparþial faþã de minoritãþile sale, iubitor într-adevãr de
libertate, bine organizat, rezolvarea problemei minoritãþilor, pe baza tratatelor internaþionale ºi în cadrul trasat de acestea, devine o simplã problemã
juridicã de administraþie publicã (problema gestionãrii cultelor, învãþãmântului, presei etc), iar asigurarea afirmãrii lor  o problemã de asistenþã juridicã administrativã (tribunal administrativ). Nu este permis sã desconsiderãm acest mod de a privi drepturile minoritãþilor, cãci chiar ºi libertãþile
primordiale sunt, pe lângã pãstrarea caracterului lor fundamental, ºi drepturi administrative, cãci contactul individului cu statul se petrece prin intermediul administraþiei ºi organele administrative sunt acelea care îi pot leza
cel mai adesea drepturile recunoscute în relaþie cu statul.
Într-o asemenea situaþie juridicã poate fi atins obiectivul urmãrit de convenþiile minoritare în cauzã, întrucât în cazul încãlcãrii drepturilor lor administrative cetãþenii aparþinãtori de anumite minoritãþi etnice, lingvistice,
religioase pot obþine printr-o sentinþã judecãtoreascã independentã reparaþii
pentru lezarea de care au avut parte ºi pot impune exercitarea acestor drepturi. În orice caz, trebuie însã recunoscut cã cu cât mai mult pot apãrea cetãþenii aparþinând de anumite minoritãþi etnice, religioase sau lingvistice ca o
totalitate, cu atât mai pregnant, cu pondere sporitã, pot ei acþiona în vederea
apãrãrii drepturilor lor. Pentru aceasta este necesarã, fireºte, existenþa unei
organizaþii corespunzãtoare a minoritãþilor ºi stabilirea modalitãþii de funcþionare a acelor organe prin intermediul cãrora se vor exercita drepturile
minoritare.
E drept cã în fond aceste drepturi nu-ºi vor pierde niciodatã caracteristica de a fi completãri indispensabile ale libertãþii individuale. Totuºi, tocmai
faptul cã prin ele sunt apãrate rasa, religia, limba, aºadar factorii etnici, pre80
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cum ºi individul ca membru al unei colectivitãþi populare va conferi acestor
drepturi mereu o nuanþã aparte faþã de alte drepturi fundamentale având
drept scop doar protejarea persoanei, a individului ca atare.

Drepturile minoritare ºi egalitatea în drepturi
Drepturile minoritare ca drepturi individuale sunt complementare drepturilor fundamentale care constituie libertatea individualã (civilã), drepturi
a cãror recunoaºtere a fost inclusã cu regularitate în diversele constituþii de
la declaraþia francezã din 1789 a drepturilor omului ºi cetãþeanului încoace. Ele nu sunt altceva, aºadar, decât recunoaºteri privitoare la naþionalitatea
celui îndreptãþit ale anumitor drepturi þinând de libertatea individualã. ªi
întrucât naþionalitatea se manifestã mai cu seamã prin limbã, aºa-numitele
drepturi minoritare nu sunt, de fapt, de cele mai multe ori, decât asigurãri
ale posibilitãþii de afirmare în anumite drepturi fundamentale (libertatea credinþei, libertatea învãþãmântului, dreptul la opinie, libertatea presei) a limbii naþionalitãþii. Este limpede, de exemplu, cã libertatea învãþãmântului se
susþine cu privire la cetãþenii aparþinând minoritãþilor numai în cazul când
cuprinde dreptul la predare ºi învãþare în propria limbã, la înfiinþarea ºi gestionarea de ºcoli în limba respectivã.
Drepturile minoritare sunt astfel drepturi decurgând direct din recunoaºterea calitãþii umane, cãci rasa (etnia), limba, religia sunt proprietãþi inseparabile ale individului.
Cum drepturile fundamentale care asigurã libertãþile individuale reprezintã recunoaºteri ale calitãþii general umane iar naþionalitatea este amprenta specificã a umanului în ins, putem spune pe bunã dreptate cã drepturile
minoritare reprezintã recunoaºteri ale expresiei specifice a umanului, întrucât aceastã recunoaºtere este pretinsã de cãtre libertatea individualã.
În ciuda acestora, pe lângã concepþia cu totul nefondatã amintitã mai sus,
conform cãreia obligativitatea internaþionalã privitoare la drepturile minoritãþilor ar leza suveranitatea de stat, întâlnim adeseori ºi o altã concepþie cu
totul eronatã, ambele mai cu seamã în România, cum cã drepturile minoritare ar contraveni egalitãþii în drepturi ºi ar stabili privilegii pe seama anumitor cetãþeni. Cãci egalitatea în drepturi, aºa cum a fost ea stabilitã în Europa
continentalã în primul rând prin declaraþia francezã a drepturilor omului din
1789, în vreme ce în Anglia dreptul comun o cunoºtea deja de mult  pe lângã faptul cã înseamnã identitatea statutului egal ºi egalitatea în faþa legii 
exclude, în orice caz, exceptãrile de orice fel. Însã tocmai cã în absenþa drepturilor minoritare n-ar exista egalitate în drepturi, cãci atunci cetãþenii aparþinând minoritãþilor n-ar dispune de drepturi (libertatea învãþãmântului,
dreptul de a se folosi de limba maternã în faþa autoritãþilor etc) de care cetãþenii majoritari dispun graþie apartenenþei lor la majoritate. Adicã, dacã drepturile minoritare n-ar exista, tocmai majoritatea ar dispune de privilegii.
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De aceste drepturi cetãþenii aparþinând de majoritate dispun deja prin
drepturile fundamentale, deoarece dreptul lingvistic al majoritãþii în cadrul
unora din drepturile fundamentale este de la sine înþeles. Nu tot aºa de la
sine înþeles este însã dreptul lingvistic al minoritãþilor dacã nu sunt recunoscute ºi garantate prin reglementãri legale speciale. Aceasta are loc tocmai
prin recunoaºterea ºi garantarea drepturilor minoritare.
Asigurarea fãrã deosebire de rasã, limbã ºi religie a drepturilor fundamentale particulare, aºadar cum apare ea în paragrafele 5, 28 ºi 29 ale legii
fundamentale româneºti, tocmai cã nu conþine recunoaºterea drepturilor
minoritare. Aceasta rezultã tocmai din recunoaºterea fãrã deosebire de rasã,
limbã sau religie a anumitor drepturi fundamentale. Spunem anumite
drepturi fundamentale deoarece, de exemplu, libertatea personalã, inviolabilitatea domiciliului trebuie într-adevãr sã-i priveascã pe toþi cetãþenii fãrã
deosebire de rasã, limbã sau religie. În schimb, de exemplu, libertatea învãþãmântului trebuie recunoscutã þinându-se cont tocmai de deosebirile de
etnie, religie, limbã.
Nimic nu caracterizeazã mai bine, în ciuda tuturor eforturilor minoritãþilor, ceaþa impenetrabilã ºi prejudecãþile imuabile care au domnit dinspre partea majoritãþii cu prilejul discutãrii noii constituþii decât declaraþia lui Dissescu, raportorul proiectului, cum cã întrucât cetãþenii români fãrã deosebire de
rasã, limbã ºi religie beneficiazã de toate libertãþile ºi drepturile stabilite în
constituþie, minoritãþile au asigurarea cã ºi ele însele sunt majoritãþi.
Trebuie remarcat cã drepturile garantate prin tratatele privitoare la
minoritãþi nu sunt toate drepturi minoritare. Astfel, dreptul la viaþã, libertatea religiei cuvenitã chiar ºi strãinilor, egalitatea în faþa legii sunt drepturi
cuvenite tuturor cetãþenilor.
Însã nu se stipuleazã de obicei cã este dreptul insului de a se declara ca
aparþinând de o anumitã minoritate, deºi aceasta constituie problema fundamentalã a întregii protecþii minoritare (vezi procedura urmatã faþã de evrei în
România). Excepþie în aceastã privinþã face numai convenþia germano-polonã
(art. 74) ºi s-ar putea face deducþii în acest sens ºi din referirile privitoare la
interzicerea deznaþionalizãrii din constituþia cehoslovacã (par. 134).

Regimul juridic privitor la drepturile minoritãþilor
în România
România ºi-a asumat obligaþii în chestiunile privitoare la minoritãþi faþã de
marile puteri aliate ºi puterile asociate în tratatul de la Paris din 9 decembrie
5
1919. Acest tratat a fost inserat în legea promulgatã pe data de 30 august 1920 .
Privitor la reglementãrile cuprinse, tratatul de la Paris privitor la minoritãþi conþine pe de o parte garanþii de drept constituþional ºi pe de altã parte
5

Monitorul Oficial, nr. 140 din 26 septembrie.

82

Drepturile minoritare ºi protejarea acestora în România

garanþii internaþionale. Garanþia de drept constituþional constã în aceea cã
România îºi ia obligaþia sã recunoascã dispoziþiile din articolele 2-8 ca legi
fundamentale. Noþiunea de lege fundamentalã e tratatã în convenþie în
ordine substanþialã, materialã, în sensul cã nici o lege, ordonanþã sau dispoziþie oficialã nu vor fi în contradicþie sau în opoziþie cu aceste reglementãri ºi (cã) faþã de acestea nici o lege, ordonanþã sau dispoziþie oficialã nu vor
fi operante (cap. I, art. 1).
Trebuie sã remarcãm cã în articolele 2-8 la care am fãcut referire se
cuprind, dintre drepturile minoritare propriu-zise, numai libera folosinþã a
limbii în mediul particular sau de afaceri, în viaþa religioasã, în comunicarea
prin presã sau orice alt fel de comunicare publicã sau adunãri populare (art.
8) ºi înlesnirile lingvistice în faþa instanþelor judecãtoreºti. Garanþia de drept
constituþional nu se extinde aºadar asupra unei pãrþi semnificative a drepturilor minoritare, anume, nici asupra înfiinþãrii ºi gestionãrii de ºcoli (art. 9),
nici a înfiinþãrii, întreþinerii ºcolilor de stat, a ajutorului statului pentru ºcolile minoritare (art. 10), nici asupra autonomiei secuilor ºi saºilor din Transilvania (art. 11). În schimb, printre dispoziþiile referitoare la minoritãþi,
care, în sensul de mai sus, pot fi considerate legi fundamentale, se înscrie
atât în interpretarea tratatului cehoslovac, cât ºi în aceea a tratatului sârbocroato-sloven ºi dreptul privitor la întreþinerea ºcolilor (art. 8). Nu avem
motive sã presupunem cã s-ar fi dorit un tratament mai prost pentru minoritãþile din România, de aceea diferenþa se datoreazã, evident, faptului cã
s-a pierdut din vedere acest aspect. În tratatul românesc existã un articol
care nu apare în celelalte. Acesta este articolul 7 referitor la evrei. Astfel,
întrucât în toate cazurile articolele 2-8 ale acestor tratate sunt ridicate la rang
de legi fundamentale iar în tratatul românesc dreptul la ºcoli proprii este formulat în articolul 9, acesta s-a întâmplat sã fie omis din dispoziþiile recunoscute ca legi fundamentale.
Caracteristic pentru tratamentul inegal aplicat în aceastã parte este faptul cã, în schimb, tratatele de pace extind garanþiile constituþionale în cauzã
asupra tuturor drepturilor minoritare (astfel, tratatul de pace ungar, art. 54,
tratatul de pace austriac, art. 62).
În timp ce, dupã cum reiese, garanþia de drept constituþional este doar
parþialã, garanþia internaþionalã este generalã. Iar aceastã garanþie internaþionalã constã în aceea cã respectivele reglementãri reprezintã obligaþii de interes internaþional, aºadar nu pot fi modificate unilateral, ci numai de cãtre
Liga Naþiunilor (raportul Tittoni, aprobat în Consiliu pe data de 22 octombrie
1920) ºi se aflã sub protecþia Ligii Naþiunilor (tratat, art. 12).
Dincolo de inserarea convenþiei privitoare la minoritãþi (legea din 30
6
august 1920) , România n-a avut alte iniþiative legislative în favoarea drepturilor stipulate de respectiva convenþie. Noua lege fundamentalã nu include
aceste drepturi. Ele nu puteau fi incluse, acesta a fost punctul de vedere al
6

Ibidem.
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partidului liberal aflat la putere, deoarece ar fi acordat privilegii minoritãþilor, încât acestea ar fi avut mai multe drepturi decât cetãþenii români nativi.
Dupã pãrerea prim-ministrului Brãtianu, folosirea limbilor minoritãþilor nu
trebuie reglementatã în constituþie, ci printr-o lege separatã. Aceastã reglementare printr-o lege separatã se lasã însã aºteptatã ºi la ora actualã ºi, cum
nu se profitã nici de ocazia specialã oferitã de alcãtuirea noii legi a administraþiei publice, putem fi lãmuriþi în privinþa intenþiilor. Dacã luãm în considerare prevalenþa formalã ºi de conþinut a legii constituþionale faþã de legile
ordinare, în speþã faptul cã este mai dificil de modificat (legea constituþionalã, par. 128, 130) ºi astfel mai marea sa stabilitate, precum ºi faptul cã, în
conformitate cu par. 103 al noii constituþii, curtea superioarã de casaþie are
dreptul de a stabili inaplicabilitatea legilor care contravin constituþiei,
putem înþelege de ce s-au manifestat rezerve mai cu seamã în privinþa includerii în constituþie a drepturilor minoritãþilor.
De acea absurditate juridicã, cum cã actualul guvern nu recunoaºte tratatul privitor la minoritãþi dat fiind cã nu el l-a încheiat, nici nu meritã sã ne
ocupãm.
Pãrþile contractante sunt statele, ºi nu guvernele efemere. În contradictoriu se poate situa sofistica de partid care nu are teamã nici de ridicol, dar
nicidecum de principiul dreptului internaþional. Atitudinea nefavorabilã,
general dominantã, faþã de problema drepturilor minoritãþilor apare, de altfel, nu numai la factorii politici, ci chiar ºi în cazul unor manifestãri cu pretenþii ºtiinþifice. Astfel, profesorul cernãuþean M. Hacman gãseºte curios faptul cã asigurarea drepturilor minoritãþilor nu le-a fost pretinsã numai statelor
7
învinse, ci ºi României, Cehoslovaciei etc . Un alt profesor universitar, Popovici, afirmã la rândul sãu, pe marginea petiþiei în chestiunea ºcolilor, înaintate reginei de cãtre femeile maghiare, cã dreptul de petiþionare trebuie limi8
tat, pentru a nu se deranja simbolul suveranitãþii cu asemenea fleacuri . În
ceea ce priveºte concepþia guvernului, nu putem cita ceva mai caracteristic
decât felul în care ministrul de finanþe al cabinetului Brãtianu l-a apostrofat
în ºedinþa din 14 februarie 1925 a camerei pe unul din oamenii politici din
Transilvania: Nu ne putem aºtepta la alt rãspuns de la omul care ºi-a pus
semnãtura pe convenþia care ia apãrarea minoritãþilor.

În România drepturile minoritare existã prin puterea legii
În România deci, situaþia este cã la întocmirea noii legi constituþionale
s-a refuzat includerea în constituþie a drepturilor corespunzãtoare din tratatul
privitor la minoritãþi. Nu s-au creat nici legi ordinare corespunzãtoare obliga7

8

M. Hacman, Dreptul internaþional [public ºi privat, Cernãuþi, Ostaºul Român,
1924], p.107.
[Al] Popovici, Problema ºcolilor minoritare.
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þiilor stipulate în convenþie, respectiv la crearea unor legi convenþia internaþionalã a fost cu totul neglijatã. Însã ºi conform dreptului public românesc tratatele internaþionale sunt obligatorii ºi valabile odatã ce au fost ratificate de cãtre
puterea legislativã ºi capãtã astfel putere de lege (legea constituþionalã, par. 88,
9
ult. alin.) . Iar România a ratificat convenþia de la Paris ºi astfel aceasta a devenit lege ºi, întrucât ea conþine nu doar declararea intenþiei referitoare la acordarea de drepturi, ci acordarea de drepturi afirmatã ca atare, constituie parte a
dreptului public intern al þãrii. (Boilã considerã convenþia de la Paris ratificatã de-a dreptul o lege fundamentalã, datoritã caracterului sãu, întrucât se refe10
rã la drepturile unei pãrþi din cetãþenii þãrii, ale minoritãþilor ).
Din punctul de vedere amintit, clauzele tratatului fac parte din douã categorii. Din prima categorie fac parte acele clauze în care România îºi exprimã
doar disponibilitatea de a acorda anumite drepturi, respectiv, existenþa dreptului însuºi presupune un demers legislativ ulterior. În vederea acestui demers,
pentru crearea respectivei legi, insul nu poate întreprinde nimic faþã cu statul,
întrucât aceasta ar contraveni tocmai naturii prin excelenþã suverane a puterii
legislative. În aceastã cauzã, pentru a se acorda adicã prin legi corespunzãtoare drepturile stipulate în convenþie, pot interveni numai puterile contractante.
Acestei categorii îi aparþine dispoziþia din articolul 8, conform cãreia
cetãþenii vorbitori de alte limbi decât limba românã vor beneficia de înlesniri echitabile în vederea folosirii fie prin viu grai, fie în scris a propriei limbi
în faþa organelor judecãtoreºti. La fel dispoziþia din articolul 10, conform
cãreia în oraºele ºi circumscripþiile unde cetãþenii de alte limbi decât cea
românã constituie o proporþie semnificativã, guvernul României va permite
înlesnirile corespunzãtoare în domeniul învãþãmântului public, în scopul ca
copiii acestor cetãþeni români sã poatã învãþa în ºcolile primare în propria
lor limbã. De asemenea, articolul 11: România consimte sã permitã, în condiþiile supravegherii de cãtre statul român, autonomia localã în probleme
privitoare la religie ºi la învãþãmânt a comunitãþilor secuieºti ºi sãseºti din
Transilvania. România n-a creat încã nici una din legile corespunzãtoare disponibilitãþilor exprimate în articolele 8, 10 sau 11. (Un exemplu de sens contrar avem în par. 3 al constituþiei cehoslovace, care pronunþã ca atare ºi organizeazã autonomia rutenilor din Ucraina Subcarpaticã).
În opoziþie clarã cu acest tip de clauze ce nu dispun de suficientã valoare juridicã se situeazã acele dispoziþii ale convenþiei privitoare la minoritãþi
care, în urma ratificãrii convenþiei, deci a transformãrii sale în lege, poartã
însemnãtate ºi efecte juridice nemijlocite asupra inºilor, a cetãþenilor. Repetãm, ca urmare a faptului cã tratatul a devenit lege ºi nu a aceluia cã România a încheiat convenþia respectivã, cãci asta nu are asupra inºilor, a cetãþe9

10

[C.] Dissescu, Dreptul constituþional. [Istoria dreptului public, dreptul public comparat, teoria generalã a statului, dreptul constituþional al României, ediþia III,
Bucureºti, Socec, 1915], p.25; [Romul] Boilã, Dreptul Constituþional [român, Cluj,
1920], p. 25.
Boilã, Op. cit., p.23.
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nilor nici un efect juridic nemijlocit. În privinþa inºilor, a cetãþenilor numai
legea poate fi sursã a drepturilor ºi îndatoririlor. Dar conþinutul acelei legi
poate fi ºi o convenþie internaþionalã.
Între aceste dispoziþii fãcând parte din cea de a doua categorie ale tratatului privitor la minoritãþi se situeazã ca drept minoritar propriu-zis acea
dispoziþie a articolului 8 conform cãreia nici unui cetãþean român nu i se pot
aplica restricþii în folosirea liberã a oricãrei limbi în plan personal sau în
domeniul afacerilor, în viaþa religioasã, în privinþa publicitãþii prin presã sau
prin orice alt mijloc sau în cadrul întrunirilor publice. De asemenea, dispoziþia articolului 9, conform cãreia cetãþenii români aparþinãtori de minoritãþile etnice, religioase sau lingvistice au aceleaºi drepturi ca ºi restul cetãþenilor români de a înfiinþa, conduce ºi gestiona pe proprie cheltuialã instituþii
de caritate, aºezãminte religioase sau sociale, ºcoli ºi alte instituþii de învãþãmânt, cu dreptul de se folosi liber în cadrul acestora de propria limbã.
Aºadar, de exemplu, dreptul înfiinþãrii ºi gestionãrii de ºcoli în limba maternã li se cuvine nu numai persoanelor minoritare ca atare ºi asociaþiilor, ci ºi
organizaþiilor recunoscute ale cultelor.

Protecþia drepturilor minoritãþilor în România
Dupã cum am vãzut, dreptul minoritar referitor la folosirea liberã a limbii (art. 8 al convenþiei) este apãrat chiar ºi faþã de legislaþia însãºi. O lege
care vine în contradicþie cu acesta nu poate fi operantã (art. 1 al convenþiei).
Întrucât, de asemenea, dispoziþiile tratatelor privitoare la minoritãþi au
devenit legi, aºadar, dupã legea constituþionalã, sursã de drept cu cea mai mare
putere, apare ca evident cã se poate face uz ºi cu privire la acestea de mijloacele generale de apãrare ºi aplicare a drepturilor ºi întrucât pentru aplicarea,
apãrarea acestor drepturi este disponibilã calea juridicã independentã, acestea
nu sunt numai drepturi publice minoritare incontestabil existente, ci veritabile drepturi publice subiective, dat fiind dreptul subiectiv un interes (personal
sau public) recunoscut de drept, în interesul aplicãrii cãruia se poate recurge
la puterea statului ºi, cu ajutorul acestuia, dreptul se poate impune.
Se are în vedere aici ºi apãrarea de drept penal. Nu încape îndoialã, de
exemplu, cã apãrarea de drept penal a liberei practicãri a religiei include în
viaþa religioasã ºi apãrarea uzului liber al limbilor minoritare (art. 8).
Instrumentul cel mai general al apãrãrii drepturilor decurgând din relaþiile de administraþie publicã este însã arbitrajul administrativ. În aceastã
privinþã situaþia este cã, deºi drepturile în cauzã (cele cuprinse în art. 8, 9 ale
convenþiei minoritãþilor) se referã fãrã îndoialã, conform celor de mai sus, la
membrii minoritãþilor de pe întreg teritoriul statului român, din punctul de
vedere al apãrãrii judiciare administrative a acestor drepturi existã o mare
inegalitate între minoritãþile locuind, pe de o parte, în cuprinsul vechiului
regat ºi, pe de alta, pe teritoriile detaºate de Ungaria.
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Asta întrucât par. 107 al legii constituþionale stabileºte principiile fundamentale privitoare la tribunalul administrativ, dar par. 135 precizeazã cã
pânã la promulgarea unei legi specifice bazate pe aceste principii rãmân în
vigoare regulile de drept existente cu privire la organizarea ºi funcþionarea
arbitrajului administrativ. Acestea se cuprind în legea 17 din februarie 1912,
care încredinþeazã arbitrajul administrativ clasei a III-a a curþii de casaþie ºi
dã curs arbitrajului administrativ în cazul oricãrei lezãri de drepturi din
domeniul administraþiei publice (aºadar nu ca legea maghiarã, care procedeazã astfel doar în cazuri limitativ specificate).
La ora actualã însã apãrarea de drept administrativ în faþa curþii de casaþie nu se extinde asupra drepturilor mai sus discutate ale minoritãþilor ce-ºi
au domiciliul pe teritoriile alipite de la Ungaria. Asta întrucât pe aceste teritorii procedura juridicã administrativã a fost reglementatã dupã cãderea
11
imperiului pentru prima datã în Decretul nr. VI al Consiliului Dirigent ºi
deja ºi în conformitate cu art. 2 al acestuia tribunalul administrativ organizat pe atunci ad-hoc la Sibiu judeca doar în cazurile stabilite prin articolul
de lege nr. XXVI din 1896 privitor la arbitrajul administrativ. Decretul-lege
din 6 mai 1920 extinde apoi autoritatea curþii de casaþie ºi asupra Transilvaniei ºi celorlalte teritorii foste ale Ungariei ºi stipuleazã cã curtea de casaþie
va judeca cauzele din aceste teritorii conform legilor ºi procedurii aflate în
vigoare aici. Se ºtie însã cã legea ungarã adoptase sistemul taxaþiei (enumeratio), dând curs judecãþii doar în cazul acelor încãlcãri pe care legea le enumera ca atare. Iar printre acestea lezarea drepturilor minoritare, fireºte, nu
figureazã.
Situaþia juridicã este aºadar cã minoritãþile care locuiesc pe teritoriul
vechiului regat pot recurge în cazul lezãrii drepturilor cuprinse în articolele
8 ºi 9 ale tratatului privitor la minoritãþi, devenit lege, la asistenþã juridicã
administrativã, în schimb locuitorii din fostele teritorii ungureºti nu dispun
de aceastã asistenþã. În alte litigii decât cele de ordin administrativ, tribunalele teritoriale din aceste zone trebuie, fireºte, sã þinã seama de lege. Astfel,
ele ar fi obligate sã pronunþe inaplicabilitatea acelor dispoziþii care contravin
legii ºi, de asemenea, în procesele civile ºi penale ar trebui sã constate ilegalitatea anumitor fapte de ordin administrativ care contravin anumitor legi.
Legea din 17 februarie 1912 se referã în general la faptele administrative
atentatoare la drept (par. 15). Prin fapt administrativ trebuie sã înþelegem nu
numai faptele organelor administrative inferioare, ci ºi pe acelea ale miniºtrilor, ba chiar ºi pe ale regelui, fiind aceºtia organe ale administraþiei publice.
Astfel cã faptul administrativ luat în acest sens însumeazã deopotrivã toate
12
ordonanþele, deciziile ºi dispoziþiile organelor administraþiei publice .
Este de la sine înþeles cã faptul administrativ atentator la drept poate fi
atacat ºi în cazul cînd s-ar baza pe vreun decret sau ordonanþã ce contravin
11
12

Gazeta Oficialã, 19 februarie 1919.
[Victor] Oniºor, Dreptul Constituþional, p.8 ºi urm.
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tratatului minoritãþilor devenit lege sau ar fi punerea în aplicare a aceluia,
întrucât ordonanþa nu se poate situa în contradictoriu cu legea iar tribunale13
le nu aplicã ordonanþele nelegale (legea constituþionalã, 40, par. 2 ). Faptul
administrativ atentator la drept poate surveni ca urmare a depãºirii atribuþiilor, uzurpãrii competenþelor, utilizãrii puterii administrative în alte scopuri
decât cele desemnate prin lege, încãlcãrii legilor ºi greºitei interpretãri a
acestora.
Curtea de casaþie constatã ilegalitatea respectivului fapt administrativ ºi
invitã autoritatea de administraþie publicã sã retracteze sau sã modifice
actul. Întrucât autoritatea de administraþie publicã nu procedeazã în consecinþã în termen de 30 zile, curtea de casaþie, la cererea reclamantului, obligã autoritatea la plata cãtre reclamant a unei despãgubiri de minimum 200
lei pe zi.
La întrebarea: cine poate provoca o decizie judecãtoreascã, rãspunsul e
simplu: toþi cei ale cãror drepturi au fost lezate. Urmare a celor cuprinse în
par. 5 al legii din 12 februarie 1912, luate în întreaga lor generalitate, partea
14
vãtãmatã poate fi nu numai persoana fizicã, ci ºi persoana juridicã . ªi
întrucât, conform celor expuse mai sus, grupurile cu caracter corporativ ale
cetãþenilor aparþinãtori de minoritãþile etnice pot fi ºi ele subiecþi ai drepturilor minoritare, reiese cã ºi acestea pot face uz de dreptul de a cere decizii
judecãtoreºti.
Apare aici întrebarea: în ce mãsurã ar produce modificãri în aceastã
situaþie juridicã împrejurarea apariþiei unei legi ulterioare care ar contraveni
15
legii din 30 august 1920, ce ratificã convenþia de la Paris , respectiv, care
n-ar acorda cetãþenilor minoritari aceleaºi drepturi ca legea la care am fãcut
referire?
Rãspunsul nostru nu poate fi decât cã o lege generalã ulterioarã care
n-ar acorda aceste drepturi n-ar dispune de validitate juridicã. Cãci este o
regulã de drept public cã o lege generalã ulterioarã nu poate modifica o lege
specialã anterioarã. Privitor la folosirea liberã a limbii, articolul 1 al legii
recunoaºte ºi el cã faþã de dispoziþiile cuprinse acolo nici o altã lege nu poate fi operantã.
Minoritãþile locuitoare în fostele teritorii ungureºti nu dispun, dupã cum
am vãzut, de asistenþã juridicã administrativã în privinþa drepturilor. În
momentul de faþã, deci, ele nu au la dispoziþie (abstracþie fãcând de faptul cã
în anumite cazuri, dupã cum am arãtat, instanþele judecãtoreºti trebuie sã
þinã seama de lege) decât asistenþa juridicã oferitã de Liga Naþiunilor (la care,
de altfel, pot recurge ºi minoritãþile de pe teritoriul vechiului regat). Însã
deoarece în condiþiile regimului actual acest demers este peste mãsurã de
greoi, s-a creat situaþia absolut inadmisibilã, absurdã ºi contravenind într-o
13
14
15

Dissescu, Op. cit., p.655, 663, 794; Boilã, Op. cit. p.310; Oniºor, Op. cit., p.13.
Oniºor, Op. cit., p.177.
Monitorul Oficial, nr. 140.

88

Drepturile minoritare ºi protejarea acestora în România

mãsurã extremã cerinþelor unui stat de drept cã, în privinþa drepturilor lor
minoritare, aceste minoritãþi se aflã la cheremul bunului plac al guvernului
ºi autoritãþilor din subordine.

Când are loc lezarea dreptului?
Problema împrejurãrii în care are loc o lezare de drept pretinde o examinare mai îndeaproape. Astfel, în conformitate cu articolul 9 al tratatului cu
privire la minoritãþi, cetãþenii români aparþinând de minoritãþile etnice, religioase sau lingvistice au aceleaºi drepturi ca ºi restul cetãþenilor români de a
înfiinþa aºezãminte de caritate, religioase sau sociale, ºcoli ºi alte instituþii de
educaþie ºi învãþãmânt. Cei ce aparþin minoritãþilor au, în aceastã parte, exact
aceleaºi drepturi ca ºi ceilalþi, adicã cetãþenii români care constituie majoritatea. Aºadar, dacã, de exemplu, aceºtia din urmã, nu numai ca inºi, ci ºi prin
intermediul asociaþiilor, cultelor lor pot înfiinþa ºi gestiona ºcoli, acest drept
le revine ºi minoritarilor. Dacã dreptul celorlalþi cetãþeni români de a înfiinþa ºi gestiona ºcoli este valabil în privinþa înfiinþãrii oricãrui fel de ºcoli, aceeaºi valabilitate li se cuvine ºi celor ce aparþin de minoritãþi.
Urmare egalitãþii în drepturi, ºi cei aparþinãtori minoritãþilor au obligaþia de a îndeplini acele condiþii care se impun în general în vederea înfiinþãrii ºi gestionãrii de instituþii caritabile etc, precum ºi de ºcoli. Numai cã aceste condiþii nu pot, fireºte, confisca drepturile minoritare. Dacã aºadar
anumite condiþii ar fi impuse tocmai în scopul de a limita sau chiar a anula
drepturile celor ce aparþin de minoritãþi, aceasta ar constitui în orice caz o
lezare de drept.
Reiese de aici cã problema existenþei unei lezãri de acest fel trebuie decisã
luându-se în considerare ºi spiritul reglementãrilor, al intenþiilor, deoarece scopul drepturilor minoritare este tocmai acela ca orice discriminare în detrimentul drepturilor asigurate sã fie exclusã în privinþa celor ce aparþin de minoritãþi.
Vom rezuma pe scurt rezultatele analizei noastre anterioare:
a) În unele convenþii privitoare la minoritãþi, drepturile minoritare au fost
privite cu preponderenþã ca drepturi individuale cuvenite cetãþenilor aparþinãtori de minoritãþile rasiale, religioase, lingvistice. Acestea sunt astfel completãri indispensabile ale libertãþilor individuale (cetãþeneºti). Dar aceste
drepturi pot fi, conform ºi legalitãþii pozitive contemporane, drepturi cuvenite anumitor colectivitãþi ale cetãþenilor minoritari ºi, în anume cazuri, minoritãþii ca întreg, ca persoanã juridicã. Iar prin diversele genuri de autonomie,
minoritatea dispune de-a dreptul de existenþã separatã de drept public faþã de
stat, având drepturi subiective în vederea îndeplinirii funcþiilor încredinþate.
b) Drepturile minoritare nu lezeazã nici suveranitatea statului ºi nu contravin nici principiului egalitãþii în drepturi. Ele sunt autolimitãri necesare ale
suveranitãþii, tot atât de necesare ca ºi libertãþile cetãþeneºti. Iar egalitatea în
drepturi de-a dreptul pretinde existenþa lor; în absenþa lor în cadrul statului ar
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domni inegalitatea în drepturi în favoarea poporului dominant din punct de
vedere politic, deoarece membrii acestuia ar dispune de drepturile indispensabile libertãþilor cetãþeneºti, cei aparþinãtori de minoritãþi, în schimb, nu.
c) În România drepturile minoritare existã prin puterea legii, dupã ce
legea din 30 august 1920 a ratificat tratatul de la Paris din 9 decembrie 1919,
acela devenind aºadar lege cu obligativitate generalã în virtutea par. 88 al
constituþiei. Faptul cã aceste drepturi existã pe baze legale îºi are efectul juridic în întregul domeniu al dreptului.
d) Din punctul de vedere al asistenþei juridice administrative a drepturilor minoritare se manifestã o mare inegalitate în detrimentul populaþiei din
teritoriile foste ale Ungariei faþã de minoritarii din vechiul regat. În timp ce
în vechiul regat asistenþa juridicã administrativã integralã este valabilã în
privinþa acestor drepturi în general (legea din 17 februarie 1912, par. 5), cetãþenii din fostele teritorii ungureºti nu dispun de aceastã asistenþã.
Aceasta contravine în modul cel mai flagrant egalitãþii în drepturi ºi conceptului de stat de drept. Nu se poate admite ca un stat sã facã asemenea
diferenþe între cetãþeni în privinþa celor mai importante drepturi ale lor ºi sã
nu acorde asistenþa juridicã referitoare la drepturile minoritare tocmai acolo
unde ar fi cea mai mare nevoie de ea.
ªi trebuie sã considerãm într-adevãr aceastã ciudatã situaþie juridicã ca
fiind doar una tranzitorie, care va trebui neapãrat sã disparã odatã cu unificarea administraþiei. Cãci atunci va fi cu totul imposibil ca curtea de casaþie
sã judece cauzele din teritoriile foste ale Ungariei conform legilor maghiare
ºi procedurilor prescrise de acelea, încã în vigoare aici. Cu alte cuvinte, prin
extinderea pe întreg teritoriul þãrii a valabilitãþii reglementãrilor juridice privitoare la organizarea ºi funcþionarea administraþiei publice, se va generaliza ºi asistenþa juridicã administrativã acordatã de curtea de casaþie în virtutea par. 5 al legii din 17 februarie 1912. Întrucât va fi creatã noua lege a
contenciosului administrativ, pusã în vedere de par. 135 al legii constituþionale, ºi aceasta va trebui sã asigure, ca ºi pânã acum, asistarea generalã a
cetãþenilor în toate litigiile de ordin administrativ.
Curmarea cât mai grabnicã a acestei stãri de tranziþie prezintã un interes
primordial atât pentru statul român, cât ºi pentru minoritãþile sale. Cu generalizarea asistenþei juridice administrative înceteazã flagranta inegalitate în
drepturi existentã în momentul de faþã între cetãþenii celor douã teritorii. Pe
lângã aceasta, generalizarea în beneficiul tuturor cetãþenilor a asistenþei
judecãtoreºti cu privire la majoritatea drepturilor stipulate de convenþia privitoare la minoritãþi scapã statul de celãlalt mijloc de asistenþã juridicã, constituind fãrã îndoialã tot un drept minoritar, însã întâmpinat cu antipatie de
cãtre guverne, anume acela ca minoritãþile sã aducã în faþa Ligii Naþiunilor
cazurile de lezare a drepturilor lor. Odatã generalizatã asistenþa juridicã a
drepturilor minoritare, unul din organele statului însuºi, ºi nu vreun for
strãin, are sã stabileascã dacã existã ori nu o lezare în privinþa drepturilor
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respective, va aduce cuvenitele reparaþii ºi va afirma astfel voinþa suveranã
a statului, domnia legii în relaþie cu organele executive ale statului.
Nici nu mai trebuie sã spunem ce importanþã majorã va comporta aceastã modificare în privinþa minoritãþilor. Drepturile minoritare existã fãrã îndoialã ºi în prezent. Dar inseparabilã de noþiunea de drept este posibilitatea
impunerii aplicãrii sale, iar azi tocmai asta le lipseºte celor ce ar avea cea
mai mare nevoie de ea. În ceea ce îi priveºte, aºadar, aceste drepturi nu sunt
drepturi cu putere deplinã. Însã tocmai ceea ce le lipseºte în privinþa puterii
se compenseazã prin generalizarea asistenþei judecãtoreºti. Iar aceasta va
avea o importanþã decisivã.
Ca sã nu amintim decât un singur caz, nenumãratele prejudicii ale ºcolilor cultelor minoritare, în legãturã cu care s-au fãcut atâtea memorandumuri ºi deputãþii, devin obiectul unui simplu proces administrativ. În general, acel, din pãcate, atât de vast complex de prejudicii ºi lezãri, care
constituie în prezent obiect al favorului guvernamental, va deveni substrat
al unei decizii judecãtoreºti independente.
Nu avem motive sã ne îndoim cã o asemenea decizie judecãtoreascã va
avea în vedere un singur lucru: dreptul strict, care într-un stat de drept
modern al libertãþilor publice trebuie sã se impunã necondiþionat faþã de
cetãþean, de guvern, de autoritãþi deopotrivã. Atunci pentru minoritãþi va
cãpãta valoare integralã acea declaraþie din preambulul convenþiei de la
Paris, conform cãreia România doreºte din proprie voinþã sã dea dovezi hotãrâte de libertate ºi dreptate atât tuturor locuitorilor vechiului regat român,
cât ºi celor din teritoriile de curând alipite. Iar atunci ne vom putea referi în
orice caz cu mai multã îndreptãþire, cu mai multe ºanse de confirmare la
ceea ce ne e dat sã auzim adesea ºi azi, dar care e contrazis fie ºi numai de
faptul de a lãsa fãrã apãrare în privinþa celor mai importante drepturi ale lor
douã milioane ºi jumãtate de cetãþeni  cã ºi România se înscrie printre statele de drept moderne, democratice ºi care asigurã libertãþile cetãþeneºti.
În Magyar Kisebbség, 4-6/1925. O versiune în limba francezã a apãrut ºi în Révue
de droit international, 3/1925, republicatã apoi în Glasul Minoritãþilor, IV, 1926, nr.
1-2, p.2-11; nr. 3-4, p.55-65. (textul maghiar a fost reprodus în vol. Artúr Balogh,
Jogállam és kisebbség [Statul de drept ºi minoritatea], ed. Ernõ Fábián, BukarestKolozsvár, 1997, p.221-255).
(Traducere: Paul Drumaru)
Artúr Balogh (1866-1951), jurist, profesor universitar, din 1898 la Universitatea din
Budapesta, iar apoi ºi la cea din Cluj, unde în 1904 va fi ºi rector. Între 1899-1904 a
fost secretar în cadrul Ministerului Comerþului, în 1905 devenind ºi membru al
Academiei Ungare de ªtiinþe. La sfârºitul primului rãzboi mondial rãmâne la Cluj, se
ocupã de jurnalisticã ºi intrã în viaþa politicã, devenind senator de Cluj în 1926, iar
în 1928, 1932 ºi 1933 senator de Odorhei.
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Conduita minoritarã este în esenþã aceeaºi ca ºi pentru orice altã comunitate: cooperarea necesarã a anumitor forþe pentru a duce la bun sfârºit lupta existenþei. Astfel, caracteristicile care modeleazã orice luptã istoricã a vieþii  fie ea patrimonialã, în cadrul hoardei, a statului feudal sau naþional, fie
conservatoare sau de orientare revoluþionarã, în societãþile nomade sau
industriale  oferã întotdeauna aceeaºi imagine. Doar în detalii pot fi diferite. Caracterul dominant al omului constã în faptul cã el rãmâne mereu om,
înfãþiºând în structura sa interioarã aceeaºi realitate socialã ºi istoricã.
Aceastã situaþie nu va fi nicicând modificatã fundamental nici în cadrul destinului de minoritar, deoarece fãptura creatã de natura primordialã este fãrã
îndoialã imuabilã. Aºadar, nici în aceastã posturã de minoritar, oamenii nu
vor fi egali ºi lipsiþi de egoism în mod ideal, nici gruparea specificã a forþelor nu va elimina legile sociale generale, opiniile de partid, deosebirile de
ideologii, elementele romantice ºi clasice, principiile celor puþini, cât ºi a
celor mulþi se vor confrunta mereu în liniºte sau cu vehemenþã, coloratura
internã a unora se va încrusta mereu în rezumatul celor mulþi.
Abordând problema decenþei politice în cadrul societãþii minoritare,
care prin universul ei intim percepe interesele de clasã, aptitudinile spirituale, morale ºi economice ca factori cu efect permanent, nu pot fi excluse
instinctele politice sau sociale bune ori rele, calitãþile moºtenite sau dobândite. Eficacitatea bine stabilitã a claselor istorice, forþa economicã cu mãiestrie creatã a elementelor burgheze, neîncrederea istoricã a pãturilor de jos ºi
prea puþina utilizare a lor  pânã acum  într-o confruntare politicã îndelungatã, vor exista latent chiar ºi în cadrul luptei celei mai strânse ºi mai înflãcãrate unitãþi minoritare. Astãzi, când în occidentul capitalist, cu tendinþe
de dominaþie, orientarea conservatoare se transformã direct în dictaturi,
societãþile minoritare implantate în el sunt cuprinse uºor de aceastã direcþie
generalã  dacã nu cumva o situaþie veche ºi de excepþie nu le-a dresat altfel
în anumite privinþe (ca în cazul irlandezilor, saºilor ºi danezilor) , iar viaþa
lor nu poate rãmâne nici ea departe de lupta pãturilor vechi sau noi. În
aceastã frãmântare interioarã, existentã în mod fãþiº sau latent, deloc nesãnãtoasã, decenþa politicã va fi de grade diferite, în funcþie de educaþia maselor, de însuºirile spiritului public ori al temperamentului general: mai intrigantã, mai nemiloasã, mai acuzatoare, mai vulgarã, mai ignorantã într-un
timp ºi loc dat decât într-un altul sau altundeva.
Viaþa minoritarã a maghiarilor din Ardeal  acum, când de câteva luni este
mai intensã datoritã accentuãrii criteriilor de clasã ºi a celor politice  prezintã
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un material interesant în ceea ce priveºte observaþiile de mai sus, atât în sine,
cât ºi prin comparaþie, de pildã, cu maghiarimea împãrþitã în partidele din Slovacia, cu saºii care trãiesc o viaþã minoritarã de mai multã vreme, cu croaþii care
deºi sunt minoritari de timp îndelungat, au ajuns totuºi într-o stare diferitã, ºi
cu germanii din Italia ajunºi tocmai recent în situaþia de minoritari. Orice am
face, politica minoritarã este în esenþã aceeaºi ca ºi politica majoritarã, aºa cum
politica centralizatoare francezã se reflectã în apa nemãrginitã a istoriei, precum manifestarea psihicã a politicii dominatoare a englezilor.
În pofida acestora, viaþa minoritarã ºi în cadrul ei decenþa minoritarã 
deoarece e cu totul altceva sã fii statul-gazdã, majoritar, decât societatea hilotã, minoritarã  trebuie sã se prezinte pânã în amãnunt cu altfel de însuºiri,
precum pigmenþii obrazului aceluiaºi individ vor avea o anume culoare când
vor fi expuºi la poli ºi o alta la ecuator. Politica minoritarã se supune aceloraºi reguli ca în cazul majoritarilor, însã este cãlãuzitã de alte legi. Pânã ºi
cea mai nobilã majoritate este violentã într-un anume grad, la fel cum ºi cea
mai norocoasã minoritate va fi totuºi asupritã. Existã, deci, repere care vor
trebui sã dezvãluie particularitãþile surprinzãtoare ale comportamentului
minoritar ºi ale decenþei izvorâte din el. 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.
Nu trebuie sã discut îndelung problema, pentru cã toatã lumea o cunoaºte. Pe scurt, viaþa minoritarã este împovãratã 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. Din nou am
ajunge mult prea departe dacã aº apela la amãnunte. 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. 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 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, precum apa regilor, ºi sã-i susþinem pe cei
care presteazã muncã de asigurare. În primul rând trebuie consolidat frontul
faþã de tendinþa majoritarã de scufundare în puternicul curent al imperialismului occidental ºi al dictaturilor, iar la acest capitol trebuie sã stârpim din
sufletele noastre pornirile similare ce ne-au rãmas de pe vremea unor plaiuri
fericite din trecut.
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Minoritãþile nu au putut niciodatã exista altfel decât având la bazã
democraþia, progresul susþinut ºi autoguvernarea, chemate sã reprime pe cât
posibil lupta fireascã a unor tendinþe contrare în cadrul propriei existenþe.
Statele-gazdã se afundã  cel puþin faþã de minoritãþi  pânã-n gât într-o putere aristocratic-rigidã ºi cumplit de conservatoare, încât pânã ºi cel din urmã
jandarm se complace în menirea jupiterianã, vede în faþa sa pãºind lictorul
roman cu fasciile încununate, este deci normal ca ºi cel mai deplorabil reprezentant al minoritãþii sã dinamizeze chiar contrariul, iar organul de sintezã
sã încerce o structurare a luptei politice a unui popor articulat cu claritate.
Întrucât aceastã luptã poate sã rãmânã încã multã vreme greoaie ºi plinã
de aºteptãri, cu atât mai mult viaþa minoritarã necesitã o organizare internã,
pentru ca forþele necesare sã devinã colective. Aceastã problemã depinde
doar de eficienþa voinþei ºi de educaþia maselor. Sub imperiul obligativitãþii
se poate petrece ºi singurã, însã activitatea sistematicã ar putea s-o accelereze ºi s-o dirijeze. Ea trebuie sã se petreacã perseverent ºi atotcuprinzãtor. Nu
dispunem aici de spaþiul necesar pentru a dezvolta aceastã problemã. Este
însã deajuns dacã conºtientizãm atâta: va trebui sã extindem forþele care, pe
de o parte, separã în mod eficient de puterea majoritarã, pe de altã parte
conexeazã în mod eficient, aºa cum în orice domeniu al vieþii trebuie sã
rãmânem despãrþiþi prin propriul nostru psihic, dar sã ne ºi conformãm totodatã timpului ºi circumstanþelor. Va trebui sã fim conºtienþi întotdeauna cã
luptãm pentru propria existenþã, cã acþionãm pentru dublul scop de a ne
înarma cu mijloacele necesare ºi de a sluji interesele comune ale noului nostru stat. Astfel, va trebui sã cultivãm cu grijã conþinutul viabil al firii noastre specific maghiare, iar în spiritul coexistenþei minoritare sã acordãm cu
toatã seriozitatea ajutorul reciproc devotat. Dacã vom înþelege cã interesele
comune sunt cu adevãrat sãnãtoase doar atunci când cuprind interesele particulare ale tuturor, atunci vom putea oferi, în speranþa cã vom ºi primi. Sistemul dobânzilor trebuie sã-ºi gãseascã locul ºi în organismul vieþii minoritare. Calea de urmat în organizare ºi în educaþie nu poate fi decât aceea a
imaginarului real: un realism þesut din idealuri care provin din locul unde
cerul atinge pãmântul, deci nu de departe, din marginea orizontului. Dacã
dintre trãsãturile istorice ale maghiarimii le dinamizãm pe cele creatoare iar
pe cele risipitoare le reprimãm  în ceea ce durerea sfântã a timpului prezent
ºi ritmul ostil al vieþii de acum, acest antagonism miraculos ne sprijinã
deplin , vom opune puterii asupritoare tocmai acele trãsãturi care s-au nãscut în mijlocul ei datoritã extazului cauzat de noroc ºi a regretabilei asupriri
otomane, le vom etala însã ºi pe acelea care ne pot lega de caracteristicile
nobile existente la poporul român. A þine departe ºi a imobiliza tot ce ameninþã, a menþine ºi a îmbrãþiºa tot ce este în folosul binelui comun, existând
atât în noi, cât ºi în ei. Arta organizãrii maselor, a educaþiei ºi a conducerii
constã în faptul de a nu alinia într-o strânsã opoziþie ceea ce ne-ar putea
apropia ºi de a nu interconecta tendinþe contrare. Doar un singur lucru aº
vrea sã accentuez indirect, ºi anume faptul cã politica minoritarã înþeleaptã
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va pune în faþa balcanismului nu pe luptãtorul ideal, ci pe diplomatul iscusit, va trimite un poet ca sã cucereascã un alt poet, pe omul de afaceri nu îl
va aborda printr-un ascet, iar pentru întâmpinarea ºantajistului va propune
un curajos egoist. Totul ºi toate la timpul ºi la locul potrivit! Aceasta este cea
mai mare poruncã a soartei minoritare, greu de învãþat, deoarece noi venim
dintr-un regim statal unde acest principiu a fost adeseori golit de sens ºi
chiar batjocorit de prea multã risipã, dar pe care odatã ºi odatã va trebui s-o
învãþãm perfect, pentru cã nu avem de ales. Da, viaþa minoritarã este ca o
altã viaþã publicã, dar totuºi diferã de ea  diferã foarte mult , iar în România situaþia este cu totul deosebitã faþã de þãrile din jur, de pildã. Astfel, spre
exterior chiar ºi decenþa va trebui sã fie alta decât mai demult ºi altundeva.
Memoria ºi vanitatea majoritãþii trebuie menajate mai mult, neîncrederea ºi
frica trebuie cu grijã demolate, se cere a fi contracaratã moºtenirea sa balcanicã; este nevoie s-o ajutãm în a-ºi depãºi lipsurile spirituale, economice ºi
morale. Acumulând pânã ºi ultimul din elementele sale, spiritualitatea noastrã naþionalã ameninþatã trebuie confruntatã plin de curaj ºi grijã, iar stilul
de luptã dintre adversari adaptat însuºirilor clar stabilite ale celor doi.
Cum sã fie acum decenþa minoritarã spre interior? Repet, omul nu poate schimba funcþiile strãvechi ale arhaicului sãu sistem nervos. Dar le poate
modifica, deoarece educaþia, hotãrârea de sine, disciplina dispun de o marjã
limitatã de acþiune. Însuºirile generale ale politicului pot fi modificate de
situaþia deosebitã, de scopul, de recrutabilitatea vieþii minoritare, iar propria
determinabilitate aici poate avea rezultate mai importante decât în altã parte. Martiriul a avut întotdeauna efect înnobilator ºi purificator. S-ar putea
scrie volume întregi despre când ºi unde sã folosim pe deplin coardele sau
muzica în surdinã, corul sau instrumentele, cum sã conducem membrii
corului, cum sã procedãm la alegerea dirijorului, câtã sonoritate sã dãm, cum
sã recompensãm, sã apreciem ºi sã criticãm, ce cod de bunã purtate sã folosim la repetiþii ºi la concerte, cum sã alegem membrii formaþiei, ce pãrere sã
ne formãm despre armonie, despre concurenþa individualã, sã îndrãgim
compozitorii vechi sau noi? Am putea examina pe larg dacã ceea ce eu încerc
sã circumscriu aici acoperã într-adevãr exact noþiunea de decenþã, sau este
în acelaºi timp ºi tacticã, ori include în mod separat atât manierele, cât ºi tactica? În acest moment am însã o repulsie faþã de delimitãrile exacte ºi mã
descurajeazã amãnuntele. Prin decenþã minoritarã înþeleg acea luare de poziþie lucidã ºi cinstitã, conform cãreia noi între noi avem o singurã variantã
fericitã pe care ne-o rezervã destinul, ºi anume asumarea în mod reciproc a
imperativului istoric al îndeplinirii datoriei, respectul faþã de actul de voinþã ºi cãutarea bunei credinþe din care decurge.
Sinceritatea este prima recuzitã în asumarea responsabilitãþii. Importanþa participanþilor la viaþa minoritarã nu numai cã poate fi, dar ºi trebuie întãritã, pentru ca astfel încrederea sã-i poatã încãrca mai mult, iar critica sã nascã înzecita responsabilitate. Vanitatea, interesul, critica, concurenþa, toate
deopotrivã sunt îndreptãþite atâta timp cât rãmân atenuate ºi în interiorul
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minoritãþii. Este îngãduitã construirea carierei, dar nimeni nu trebuie eliminat, strivit, ºi mai degrabã trebuie reprezentate interesele comunitare, decât
cele de clasã socialã. Va trebui sã uitãm cã odinioarã totul a fost altfel, cã au
existat timpuri când ºi statul de clasã ne copleºea cu multitudinea drepturilor de libertate, acum trebuie sã conºtientizãm în fiecare moment statutul
nostru de degradare democratizantã minoritarã ºi cã neîncetat ne aflãm
într-o primã linie periculoasã. Instinctele personale cele mai deosebite se pot
manifesta la propriul foc de tabãrã, nu pot striga însã peste linie, în tabãra
adversarului, ºi nu pot trage la þintã spre interior cu muniþii frãþeºti, spre
indivizii sorþii comune. În momentul atacului ºi apãrãrii continue nu poate
exista altã metodã decât ofensiva sau oprirea aliatã într-o egalitate de netãgãduit a pericolului ºi sorþii comune, atunci când gradele militare sunt acoperite ºi toatã lumea poartã aceleaºi uniforme sure. Sã nu uitãm niciodatã cã
viaþa minoritarã nu poate oferi alt avantaj decât conºtiinþa existenþei ºi a
posibilitãþii de reuºitã comune, nu poate da nici puterea cu adevãrat lucrativã, nici rãmãºiþele politice, dar poate oferi dezamãgiri ºi durere într-o abundenþã fãrã de sfârºit. Munca ºi lipsa de lucru, chemarea ºi blocajul sunt deopotrivã tragice, precum ºi tãcerea înseamnã stagnare, iar critica ºi lupta sunt
deopotrivã incomode.
Ce este decenþa minoritarã? Sã ne luptãm, dar sã nu ne hârâim, sã criticãm fãrã sã acuzãm, sã acumulãm muncã ºi nu recunoºtinþe trândave, sã
acþionãm ºi sã obþinem ceva. Sã rãmânem oamenii strãvechi, deoarece aºa
trebuie sã rãmânem, dar sã fim muncitorii minoritãþii, pentru cã astfel va trebui sã fim definitiv. Decenþa muncii este decenþa minoritãþii: a observa pe
toatã lumea cu ochii deschiºi spre dreptate ºi a îndrepta pe fiecare cu o mânã
binefãcãtoare spre locul muncii. Minoritarul decent este cel care în lupta
pentru bunurile materiale indispensabile vieþii respectã legile naturii, iar
pentru marile idealuri ale vieþii minoritare munceºte urmând exemplul
apostolilor fãrã seamãn: a agresa interesele particulare atunci când interesul
cel mare, comun, se identificã. Simt o atracþie profundã  poate din cauza
moºtenirii apostolice ºi religioase  pentru cei ce seamãnã mai mult cu figura evangheliºtilor simpli, decât cu vameºii. Cuvintele lor sunt sincere, severe, visãtoare ºi pline de dragoste, duc utopiile spre realitate, astfel aºtept
putere din acel loc, unde ele prind rãdãcini. Inclusiv puterea minoritarã.
Pentru propria mea persoanã am mai prescris un articol de decenþã minoritarã: chiar ºi în bãtaia acuzaþiilor pline de noroi, sã mã gândesc mai întâi la
cei spre care se îndreptau paºii celui din Nazareth, iar gândurile ºi simþirile
sã mi le formez în aºa fel încât sã se apropie oarecum de severitatea blândã
ºi de abstracþiile fertile ale acestei revoluþii bimilenare.
În Újságíró Almanach 1927 [Almanahul jurnaliºtilor, 1927] (coordonator: Aladár
Kuncz), editat de organizaþia centralã a jurnaliºtilor minoritari din Transilvania ºi
Banat, p.117-121.
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
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Probabil cititorul va fi surprins sã vadã acest articol. Ce cautã oare numele meu în mediul ospitalier al lui Magyar Kisebbség [Minoritatea maghiarã], unde deseori am fost întâmpinat cu cãldura sincerã a dragostei primitoare, dar de unde m-am retras delicat, în mod voluntar, datoritã evenimentelor
politice cotidiene? De ce nu iau cuvântul mai degrabã altundeva, unde tocmai din cauza participãrii active ºi al conþinutului principial al acesteia nu
le stârnesc oamenilor amintiri legate de coerciþie criticã, or, în Magyar
Kisebbség tocmai interesul personal îmi afecteazã responsabilitatea de judecãtor. Multe s-ar dori spuse despre acest lucru dacã viaþa minoritarilor n-ar
avea o cu totul altfel de spiritualitate decât alte domenii mai vechi ale politicii, în care  ºi din cauza istoriei evoluþiei lucrurilor  dominã dogmele
împietrite ºi lipsite de suflet. Viaþa minoritarã curatã, bine intenþionatã, permite o libertate mai mare a formelor ºi posibilitãþilor; lupta niciodatã nu poate fi dusã pânã la extremitate, iar comunicarea nu poate fi opritã fãrã motive
foarte întemeiate. Mai ales atunci când este vorba de chestiuni care indicã
situaþia nefericitã comunã a minoritãþilor. Suferinþa are cele mai larg deschise porþi. Iobãgia minoritarã se întinde pe aria unor încercãri nelimitate, astfel încât cel ce intrã nici nu îºi dã seama dacã a intrat pe o poartã, dar în mod
cert îºi dã seama cã se aflã în mijlocul unei mulþimi de câteva milioane, în
apropierea tuturor celor care au aceeaºi soartã. Aºa aratã numitorul comun
al acestei infinitãþi. Paradoxalã situaþie, dar adevãrul ei e dovedit de mãrturia a patruzeci de milioane de suflete. De aceea cer dreptul la cuvânt în acest
spaþiu, pentru cã simt cã ceea ce am de spus trebuie spus aici. Este o necesitate instinctivã a ambelor pãrþi; nici atitudinea gazdei, nici cea a oaspetelui nu reprezintã o misticã politicã, ci pur ºi simplu responsabilitate ºi înþelegere minoritarã.
Doresc sã vorbesc acum despre acele lucruri la care bastardul minoritar,
acel rod nelegiuit ºi legalizat al dragostei internaþionale, acel prunc inocent
al mariajului bolnav dintre rãzboi ºi pace, se gândeºte tot timpul, dar despre
care vorbeºte rar. Atunci când patosul nervilor cautã sã se elibereze prin
intermediul vorbelor. Va fi vorba acum despre faptul cã marea contradicþie
dintre cuvinte ºi fapte, dintre legi ºi decrete, dintre drept ºi viaþã, acel sistem
îngrozitor al minciunii care apasã lumea de un deceniu ºi distruge în primul
rând puterea de viaþã a minoritãþilor, în loc sã se reducã, creºte încontinuu.
Mistuirea interioarã îºi trãieºte perioada de glorie. Cel mai trist este cã aceastã mistuire sufleteascã interioarã devine din ce în ce mai rãspânditã nu doar
ca urmare a sporirii ofensivelor puterii, ci ºi ca urmare a scãderii voinþei de
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rezistenþã a celor atacaþi. Wille zur Macht înãbuºe procesul numit Willen zu
Leben[1]. Atitudinile celui puternic ºi ale celui oropsit devin din ce în ce mai
automatice. Aici se ascunde adevãrata semnificaþie a crizei. Popoarele majoritare ºi cele minoritare deopotrivã ajutã spiritul nihilismului. La polurile
opuse ale întregului spirit uman vuiesc forþe de aceeaºi valenþã. La polul
puterii agresiunea, de partea oropsiþilor lipsa de suflet, de aceea viaþa universalã este pe calea confuziei totale, iar imaginea globalã se întunecã din ce în
ce mai tare. Acele câteva raze forþate întãresc doar pesimismul; ca ºi cum
s-ar stinge luminile pe rând: dupã o fracþiune de intensificare a luminii, întunericul devine din ce în ce mai greu de pãtruns. Încet-încet, chiar ºi stelele
se sting. Spiritele angajate în protecþia bunurilor universale ale omului,
marii pacifiºti, marii umaniºti, curajoºii avocaþi ai drepturilor omului se
cufundã ºi ei în tãcere. Personalitãþi precum Rolland ºi Gandhi[2] sunt bolnave, sau în curs de dispariþie, iar politicienii care au luat poziþie de multe
ori în prima perioadã a marii crize europene, Keynes ºi Nitti[3], sunt cuprinºi
în tãcere sau au amorþit în aceastã atmosferã sufocantã. Idealurile lor au
devenit material pentru dezbateri jurnalistice triviale. De altfel, semnificaþia
generalã a scrisului ºi a cuvântului s-a redus. Oamenii citesc sau ascultã distraþi, dar nu pot, nu doresc sã acþioneze cu patetism. Mãreþia voinþei furtunoase de iniþiativã dormiteazã. În faþa puterilor pregãtite se zbat doar sãbiile
tocite ale pesimismului. Acesta este lucrul la care sufletul de minoritar, cel
mai grav rãnit ºi ca urmare cel mai sensibil element al spiritualitãþii europene, se gândeºte mult, dar despre care vorbeºte puþin. Însã trebuie sã vorbim,
cu voce amarã. Trebuie sã vorbim despre faptul trist cã instituþiile în care
optimismul de odinioarã îºi ancora moralitatea se confruntã cu propriile
greutãþi de inerþie, trebuie sã vorbim despre acea contradicþie care pe noi,
minoritarii, ne distruge cel mai tare, adicã rigoarea mai accentuatã a puterii
de stat ºi rezistenþa din ce în ce mai slabã a minoritãþilor.
Omul îºi hrãneºte permanent iluziile, îngrijindu-le ca pe niºte amintiri
dragi din copilãrie. Dupã tratatul de pace ne-am umplut de iluzii. Am crezut
cã Societatea Naþiunilor va crea treptat condiþiile autoritãþii sale morale ºi,
sprijinindu-se pe acestea ºi cu ajutorul idealismului unei spiritualitãþi incipiente va crea în mod onest ºi productiv condiþiile unei vieþi paºnice[4]. Idealiºtii lucizi, pe care ar fi mai indicat sã-i numim realiºti cu imaginaþie, s-au
aºteptat la nici mai mult nici mai puþin decât sã realizeze acel lucru care
reprezenta interesul comun al tuturor: aplicarea acelor prevederi ale tratatelor de pace care rãmãseserã pe hârtie ºi care, tocmai prin aplicarea lor, ar
putea asigura menþinerea pe termen lung a pãcii, deoarece aceasta este periclitatã permanent de unilateralitatea apãsãtoare a termenilor aplicaþi perfect.
Fusese vorba despre realizarea totalã ºi perfectã a pãcii, deoarece atunci ea
va supravieþui în întregime, sau de asigurarea cuceririlor de rãzboi, ceea ce
este unilateral, deci prezintã pericol. Societatea Naþiunilor a ales cea de-a
doua variantã, netezind astfel calea unor atacuri permanente la adresa pãcii,
ea a permis ºi învingãtorilor sã acþioneze împotriva pãcii în cadrul Societã98
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þii Naþiunilor dacã le cerea vreun interes mai vechi sau mai nou. Astfel a
devenit imposibilã adevãrata internaþionalizare a popoarelor, demnitatea
deciziilor luate în comun. Societatea Naþiunilor nu poate rezolva chestiunile istorice (dezarmare, tribunale), iar chestiunile delicate le ocoleºte
(problemele minoritãþilor). Numãrul statelor membre fluctueazã: statele ºi
ºefii delegaþiilor oficiale, când îºi dau seama de rolul modest spre care lipsa
sinceritãþii generale ºi a dreptãþii îi împinge, o pãrãsesc cu amãrãciune dureroasã, dar totuºi cu cuvinte de despãrþire ce denotã încredere în viitorul
Societãþii Naþiunilor. Bineînþeles, ei au dreptate: actuala Societate a Naþiunilor, cu toate luptele interne, este o instituþie imposibilã, lucru pe care noi,
minoritarii, putem sã-l afirmãm cu deplinã obiectivitate pentru cã sub protecþia ºi controlul Societãþii Naþiunilor Melo-Francilor ne ducem de râpã
cu totul, însã o instituþie care poate deveni funcþionalã fie dacã spiritul minciunii îºi pierde din putere, fie dacã frica de un rãzboi iminent îi sporeºte în
sfârºit puterea. Se tinde spre prima direcþie prin acþiuni gen Locarno[5], care
nu prea conþin, ce-i drept, material concret, ci amintesc de unele jocuri spiritiste sau de corpurile astrale, deºi efectul lor de conciliere ºi de apropiere nu poate fi negat. (Întrebarea este: oare pe când îºi ating scopurile nu vor
exista din nou elemente disperate, cum ar fi de exemplu minoritãþile distruse din organizaþia europeanã, al cãror efect otrãvitor sã conducã la o altã
situaþie de crizã?). A doua tendinþã este deja pregãtitã de interesele politice
ºi economice. Puterile privilegiate ale pãcii se organizeazã în noi uniuni, în
noi asocieri, care ne apropie mai mult de posibilitatea unui rãzboi, la început încã nu a unora împotriva celorlalþi, ci pe frontul bolºevic, dar cine ºtie
dacã apoi nu va urma o confruntare dintre ele. Este suficient sã ne gândim
la crizele latente ale îndrãzneþei Italii sau la obiectul conflictelor pe care le
are cu Franþa ºi Iugoslavia. Se poate presupune cã în pragul unei catastrofe
mondiale aceste puteri vor prefera soluþia cea mai lucidã ºi mai moralã: sã
se încredinþeze rezolvarea disputelor unei Societãþi a Naþiunilor ce dispune
de o putere realã. Atunci s-ar putea întâmpla ca statele învingãtoare sã revizuiascã pacea, prin modificarea posesiilor azi încã nu prea disputate (Nizza,
Corsica, Suez, Coloniile), ceea ce poate cauza relaxare ºi în alte chestiuni.
Aºa cum e ea azi, Societatea Naþiunilor este probabil incapabilã de existenþã: fie se întãreºte, fie dispare. Daca se întãreºte, ea trebuie sã rezolve ºi problema minoritãþilor. Întrebarea spinoasã a realitãþii este: oare va avea ea
aceastã ocazie sau se mai poate rezolva ceva?
Toate acele instrumente internaþionale care au rezultat din câmpul de forþe al ideii Societãþii Naþiunilor sunt ºi ele stagnante ºi ºterse: miºcarea paneuropeanã, Conferinþa Interparlamentarã, Congresul minoritãþilor. Ele
ºi-au întâmpinat soarta cu metoda idealismului lucid. Au fost acompaniate de
atenþie generalã, entuziasm ºi aºteptãri. ªi-au formulat sarcina cu o inteligenþã limpede, spre a nu rãni spiritul reconcilierii europene ºi de a o sprijini prin
toate luãrile de poziþie. Poate o moderaþie exageratã ºi acele având în vedere..., iar în privinþa... le-a împiedicat, ca o armurã, sã-ºi arate forþele, aºa cum
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tot acestea au fãcut posibil ca slãbiciunile lor iniþiale sã se manifeste foarte
rapid. S-a nãscut o cantitate uriaºã de declaraþii frumoase, de decizii deºtepte ºi de compromisuri înþelepte, iar ideile cuprinse în acestea au fost reluate
în numeroase articole de ziar, dar pânã acum nu a rezultat nimic concret.
1
Zidurile rezistã, dar soþia lui Kõmûves Kelemen a murit. Noul cerc de interese creat sub mantia vechii idei fixe naþionale a popoarelor, principiului
suveranitãþii statale, a intangibilitãþii tratatelor de pace opreºte tot ce ar putea
zgudui imobilitatea îngrijorãtoare a prezentului. Totul s-a transformat într-un
stâlp de sare, precum soþia lui Lot: atât intransigenþa, cât ºi revoluþia nobilã
pornitã pentru relaxarea ºi persuadarea ei[6]. Miºcarea paneuropeanã începe
sã devinã pur ºtiinþificã. Întâlnirile Conferinþei Interparlamentare ºi ale Uniunilor Societãþii Naþiunilor devin simple excursii ºi ocazii de dezbateri. Al
treilea Congres al Minoritãþilor, organizat în acest an, a trãit o crizã severã,
deºi poate trecãtoare. În general, el se confruntã cu dificultãþi mari, deoarece
sursele care o alimenteazã, minoritãþile organizate, slãbesc pe zi ce trece. Este
neîndoielnic cã drumul oricãrei propagande este lung ºi efectul i se resimte
doar peste un timp. De asemenea, este cert cã pe acest drum sunt rostogolite
toate obstacolele posibile. Pesimismul nu e cauzat de ineficienþa muncii sau
de nerãbdarea neîntemeiatã a maselor, adevãratul motiv este diferenþa dintre
neputinþa interioarã ºi presiunea exterioarã. Nu se sprijinã pe masele dãtãtoare de viaþã ºi nu pot câºtiga de partea lor segmentul organizat al maselor, clasa muncitoare, care, de altfel, se aflã ºi ea într-o situaþie de crizã, mistuindu-se
în lupte dogmatice. Iniþiativa paneuropeanã ºi celelalte miºcãri nobile luptã
cu armele vechi fãrã sã se bucure de sprijinul elementelor necesare, specifice
timpului trecut. Unde este puterea liberalismului, democraþiei, marelui capital, a clasei istorice care, pe vremuri, în urma unor lupte îndelungate alimenta propaganda ce se afirma încet?
În mod cert, orice miºcare puternicã îºi gãseºte cu timpul armele, învinge obstacolele ºi depãºeºte toate dificultãþile izolãrii, dar întrebarea rãmâne:
atunci când puterea instituþiilor de stat recunoscute este atât de periculos de
dezvoltatã precum azi, când minciuna ºi nedreptatea nu au avut niciodatã
bastioane mai solide, când spiritul de a opri, de a conserva, de a ceda orice
a atins cote de generalizare nemaiîntâlnite, oare miºcãrile ce-ºi propun sã
salveze omenirea nu întârzie prea tare? Pe când se maturizeazã, nu ne vor
nãpãdi alte orori ale rãzboiului sau ca urmare a eroziunii interne va mai
rãmâne ceva de salvat?
Cred cã nu trebuie sã irosim prea multe cuvinte pentru a reliefa cã exagerata concentrare a puterii de stat a depãºit culmea oricãror posibilitãþi imaginate ºi ameninþã sã distrugã însãºi esenþa statului. Suntem confruntaþi cu
anarhia sistemului ºi a puterii, dacã ne este permis sã folosim aceastã expresie. Dupã marile rãzboaie, întotdeauna dominã orientãrile absolutiste ºi reacþionare. Dupã rãzboaiele de 30 de ani ºi ale lui Napoleon omenirea a primit
1
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aceeaºi moºtenire tristã ca ºi azi, cu diferenþa cã azi puterea ºi mai mare a
capitalului sprijinã sistemul de oprimare, însã ºi pregãtirea economicã ºi
intelectualã a maselor organizate reprezintã tot o reacþie, deºi de altã naturã,
asemãnãtoare în esenþã. Astãzi nu doar straturile ºi grupãrile ce duc rãzboiul, nu doar noile averi alãturate lor sunt prea pline de spiritul agresiunii, ci
ºi majoritatea indivizilor sãnãtoºi, de la proprietarul de imobil la ºeful de
turã ºi la funcþionarul de la Siguranþã, toþi sunt niºte autocraþi în miniaturã,
în primul rând pentru cã aspirã permanent viruºii agresiunii, ai minciunii
statale ºi ai arbitrarului. Fiecare stat burghez are o dozã de bolºevism. Caracterul sacru al proprietãþii este lezat cel puþin prin confiscarea locuinþelor,
devalorizarea banului ºi impozitele ridicate. Reapariþia instinctului strãbun
de hoardã se amestecã din ce în ce mai mult cu relicvele juridice ºi politice
ale trecutului ºi în mijlocul absolutismului avem onoarea sã întâlnim hermafroditismul statal ce convieþuieºte minunat cu minciunile internaþionale,
care atacã în primul rând minoritãþile sau populaþia din colonii ce se sprijinã doar pe drepturi teoretice. Clasa burghezã a liberalismului ºi democraþiei,
purtãtoare tradiþionalã a drepturilor omului, nu poate ajuta nicãieri: prestigiul ºi puterea de influenþã i-au fost confiscate de rãzboi ºi de pace. Ea însãºi
dã faliment în mijlocul unei stãri de ameþealã. Clasele conducãtoare, prin
intermediul unor alegeri degradate în comedie, se instaleazã deci liniºtit în
parlament, în sediile administrative, unde fabricã decrete de naturã intelectualã ºi economicã, servind interese unilaterale. Atmosfera sufocantã a vieþii
internaþionale devine astfel mai distructivã datoritã respiraþiei îmbâcsite a
statelor respective.
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? Putem constata cã minoritãþile pierd teren pe
zi ce trece. Degeaba se aud cuvântãri nobile rostite de oameni de stat, degeaba se organizeazã negocieri politice sau chiar cooperãri politice, situaþia
minoritãþilor se îmbunãtãþeºte numai în câteva state învinse, fie datoritã
anumitor interese specifice, fie pentru cã prevenirea unei influenþe externe
i-a fãcut pe oameni mai deºtepþi. În statele învingãtoare ele devin din ce în
ce mai sãrace în bunuri spirituale ºi materiale. Statul abuziv exercitã asupra
lor atât presiunea de care au parte cetãþenii ºi, în plus, le mai rezervã ºi presiuni speciale. Dar statele cu minoritãþi sunt împovãrate ºi de vechea corupþie a vieþii publice, în care aparatul birocratic bineînþeles cã va presa în primul rând minoritãþile. Chiar dacã tendinþa europeanã dominantã s-ar
schimba, ceea ce deocamdatã nu se poate spera, deoarece nimeni nu poate
concepe sã fie înlãturate oprimarea libertãþilor publice sau criza economicã,
imperialismul sau nedreptãþile cauzate de tratatele de pace, pânã când nu
apare un pericol mare european: chiar ºi atunci, în statele succesorale ar mai
trebui sã se întâmple douã schimbãri suplimentare: realizarea moralitãþii statale, ceea ce este o sarcinã uriaºã, dar ºi perceperea corectã a problematicii
minoritãþilor, ceea ce din nou necesitã o muncã grandioasã ce nici nu poate
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fi conceputã izolat, fãrã influenþe internaþionale. Bineînþeles, apariþia unei
crize serioase ar avea un impact semnificativ asupra tuturor, însã în politicã
nu se poate miza prea mult pe aºa ceva.
Mãrturisim cã apropierea eficientã dintre puterea absolutã ºi minoritãþile vizibil slãbite are, deocamdatã, prea puþine premise. Statele noi sunt preocupate de securizarea cu succes ºi înglobarea organicã a noilor teritorii pe
care le-au primit poate în mare parte datoritã norocului. Trebuie sã recunoaºtem cã aceasta este o preocupare atât de serioasã ºi o sarcinã atât de dificilã
încât acapareazã în bunã mãsurã atenþia. Unirea este dificilã nu doar din
cauza mãrimii teritoriilor, a dificultãþilor inerente acestor sarcinii, a complexelor ce se ascund în minoritãþi, dar ºi din cauza diferenþei de naturã spiritualã, economicã ºi politicã a noilor veniþi, fie de acelaºi neam, fie rude apropiate. Sã ne gândim doar la acele dificultãþi pe care le întâmpinã cehii ºi
slovaco-rutenii, la chestiunea croatã ºi la diferenþele dintre Transilvania ºi
Regat. Aceste aspecte negative influenþeazã ºi evoluþia creditului extern ºi
toate aspectele conexe. Din cauza situaþiei nu în totalitate consolidatã din
statele succesorale, chestiunea minoritãþilor nu primeºte atenþia cuvenitã.
Este cert cã în unele privinþe situaþia s-a îmbunãtãþit. Se scrie ºi se vorbeºte
mult despre nevoia arzãtoare a rezolvãrii situaþiei minoritãþilor, însã doar se
vorbeºte ºi se scrie, cu o superficialitate uimitoare ºi fãrã a înþelege esenþa
problemei. Degeaba se tot vorbeºte la noi despre actualitatea elaborãrii legii
minoritãþilor, problema este doar de importanþã politicã ºi nu de stat. 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. Atitudinea minoritãþilor în timpul schimbãrii de domnie a fost o surprizã ciudatã pentru ei, deºi în cazul unui studiu
politic fundamentat ar fi putut conta pe acest lucru ºi, astfel, nu ar fi trebuit
sã ia unele mãsuri inutile. Însã lipsa regretabilã li se poate imputa ºi minoritãþilor. Din momentul intrãrii în acþiune, ele nu au fãcut totul în domeniul
propagandei eficiente. Este straniu cã nici pânã azi nu au reuºit sã înfiinþeze un ziar în limba majoritãþii. (Glasul [Minoritãþilor], prin însãºi existenþa
sa, accentua dimensiunea mai largã a responsabilitãþii, dar fãrã rezultat).
Nu-mi amintesc ca vreun politician maghiar sau german sã fi scris un manifest sau un studiu în limba românã din care oamenii de stat ai majoritãþii sã
fi învãþat ceva important. Ei apar foarte rar ºi în paginile marilor ziare bucureºtene. Contactele politice ºi sociale contribuie mult, dar, dupã pãrerea mea,
aceste contacte dorite nu s-au dezvoltat prea mult cu factorii politici semnificativi, adicã aceia care de obicei se menþin timp mai îndelungat la putere.
Absolutismul de azi nu conferã atâta importanþã parlamentului, cu câtã ne
obiºnuisem noi maghiarii. Este important, dar nu covârºitor. Un alt aspect
dureros este cã numãrul reprezentanþilor noºtri în parlament este mai redus
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tocmai atunci când România este guvernatã de oameni de stat cu adevãrat
semnificativi. Însã, chiar dacã ar fi altfel, în lipsa unui ziar în limba românã
ºi din cauza proastei organizãri a agenþiei noastre de presã oamenii nu aflã
multe despre noi nici în interiorul þãrii, nici mai departe. Propriile noastre
ziare maghiare nu spun, de cele mai multe ori, ce ar fi de spus. Oricum, presa minoritãþilor slãbeºte pe zi ce trece, nu doar ca numãr, ci ºi ca putere
internã. Problemele economice, cenzura generalizatã din nou, lipsa de entuziasm ºi apatia omoarã în noi expresia adevãratã a puterii de viaþã. Absolutismul social ºi economic, chiar tirania, de sub influenþa generalã a cãrora nu
se poate exclude nici viaþa minoritãþilor, reduce forþa jurnalismului ºi a jurnalistului din ce în ce mai mult. Am ocazia de a observa procesul deconstrucþiei spirituale ºi materiale îndeaproape. ªi acesta este un produs al timpurilor noastre. Importanþa presei a luat amploare în epoca liberalismului,
odatã cu trecerea acesteia se pare cã ºi presa trebuie sã se atrofieze. Dar odatã cu aceasta, speranþa realizãrii drepturilor minoritãþilor ºi a îmbunãtãþirii
situaþiei noastre interne slãbeºte.
Ceea ce justificã amãrãciunea gândului mai mult este viaþa minoritarã
însãºi. Nu doresc sã mã pierd în detalii, deoarece ele sunt bine cunoscute sau
sunt atât de dureroase încât palparea lor cauzeazã mai multe efecte negative
decât pozitive. Dar de dragul autocriticii ºi a deºteptãrii trebuie sã subliniez
câteva aspecte. Sã nu punã nimeni pe seama caracterului pãrtinitor al omului de partid ceea ce spun, deoarece ele exprimã convingerile mele vechi ºi
des reiterate. Motivele principale interne ale decãderii vieþii minoritare, pe
lângã tendinþa spre diferenþiere, nerãbdare, nesãbuinþã politicã, dar mai ales
lipsa tragicã de interes, pe lângã limitele externe de netãgãduit ºi de ordin
intern, printre care în primul rând lipsa organizãrii, somnul adânc al ajutorului de sine, constau în lipsa sprijinului extern ºi utilizarea unor arme depãºite. Am vorbit ºi am scris foarte mult despre lipsa organizãrii. Unii mã considerã maniac ºi nu doresc sã accentuez aceastã înþelegere greºitã.
Formaþiuni moderne, cum ar fi sistemul de celule sau fascismul, ne-au oferit
exemple în acest sens, însã dacã nu dorim sau nu ºtim sã le aplicãm, oricând
putem reactualiza metodele organizatorice vechi, oricând le putem galvaniza cu noi elemente. Însã, obiºnuinþele din trecut ºi influenþele neadecvate
ale prezentului tocmai asupra celor slabi ne deruteazã, iar confuzia justificã
lipsa de activism. Opiniile mele referitoare la ajutorul de sine le-am prezentat chiar în paginile revistei Magyar Kisebbség, cu un ecou puternic ºi o
totalã ineficienþã. Situaþia a rãmas neschimbatã. În viaþa minoritãþilor, nici
altruismul inteligent, nici sacrificiul de sine eroic nu au nici o manifestare
vizibilã. Sã facã alþii, aceasta este deviza secretã. Nepãsarea minoritarã dãrâmã nu doar indivizi, ci ºi instituþii publice: ºcoli, instituþii financiare, intreprinderi industriale. Nu din cauzã cã nu sunt viabile, ci din cauzã cã nu primesc acel ajutor de moment, acea minimã rãbdare. Dacã alte minoritãþi nu
ar da exemplu de cazuri contrare, nu aº discuta aceastã chestiune. Moartea
anumitor organe însã va atrage dupã sine decãderea ºi a altor instituþii care
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în momentul refuzului se simt puternice. Dansul nepãsãtor în jurul vârtejului mãreºte gura pâlniei ºi puterea ei distructivã. Aceasta nu este o generalizare pripitã. Am ocazia sã urmãresc îndeaproape, dar totuºi cu obiectivitatea
celui neimplicat, moartea lentã a singurului liceu dintr-un mare oraº
maghiar ºi declinul unei instituþii bancare maghiare puternice, care are la
îndemânã numeroase posibilitãþi de supravieþuire. Maghiarimea însãºi le
omoarã pe ambele, cu o nepãsare ºi laºitate pãcãtoase, cu o moralitate nihilistã care mã face sã gândesc: poate nu puterea ne distruge, ci însãºi maghiarimea este cea care se autodistruge. Oare nici nu are un viitor suficient de
legitim? Dacã ºi statul partizan ºtie acest lucru, nu este oare normal sã se
foloseascã de aceastã ocazie prielnicã lui ºi sã se grãbeascã sã îndepãrteze
din calea sa minoritatea oricum incomodã? Rãmân oricum ºi providenþei
multe de fãcut, iar în privinþa asta pe lângã forþa internã sunt disponibile ºi
resurse materiale ºi spirituale externe bogate.
Omul resimte un umor crunt, dacã aude acuza mai rarã, dar încã repetatã de iredentism. Politica româneascã isteaþã trebuie sã ºtie foarte bine ºi de
altfel ºtie, de aceea este aceastã acuzã o gãselniþã deºteaptã, cã maghiarii
sunt incapabili de iredentism ºi de aceea sunt cel mai puþin periculoºi.
Maghiarimea nu este inclusã în eforturile Drang nach Osten declarate deschis[7]. Pentru un iredentist e nevoie ºi de acea abilitate psihologicã a fugarului, a complotistului, ceea ce lipseºte cu desãvârºire din maghiari. Însã
pentru a fi iredentist, nu e nevoie doar de tradiþii latine, ci ºi de bani ºi sacrificii materiale externe. Atunci când instituþiile maghiare cad pe rând, când
bisericile nu primesc ajutoare externe, ci împrumuturi scumpe, atunci nu
putem vorbi de iredentism, ci doar de lipsa de interes faþã de viaþa minoritarã maghiarã atât a strãinãtãþii mai apropiate, cât ºi a celei mai depãrtate.
Dacã acest lucru nu poate fi infirmat, aºa cum nu poate, de fapt, atunci apare, ca singura formã de supravieþuire, organizarea iscusitã a ajutorului de
sine. Însã am convingerea tristã cã acest lucru nu prea îl putem face dacã nu
am reuºit sã îl facem în ceasuri mai favorabile. Otrava vieþii interne ne-a slãbit prea tare, ar fi nevoie de o inspiraþie apostolicã pentru a ne însãnãtoºi.
De se sunt proaste ºi depãºite armele noastre? Ce altfel de arme am putea
utiliza? Mãreaþã întrebare, despre care ar trebui sã vorbim mai pe larg. Însã
rãspunsul este inclus în cele de mai sus. Dacã mai existã o modalitate de a
salva politica minoritãþilor  ºi probabil chiar ºi cea mai întunecatã deznãdejde trebuie sã spere în existenþa vreunui mijloc , atunci singura modalitate este reconstrucþia întregii metodologii a vieþii minoritare. Trebuie sã ne
schimbãm viaþa atât în interior, cât ºi spre exterior. Dacã organizarea noastrã
este defectuoasã, trebuie sã o îmbunãtãþim, dacã lipsa de interes e prea rãspânditã, trebuie sã o stopãm. Faþã de putere, pe drumul dintre Geneva ºi
Bucureºti, trebuie sã alternãm direcþia. Sã uitãm cã am început activitatea
parlamentarã devreme ºi cã atunci când am început-o, am început-o stângaci. Problema minoritãþii maghiare trebuie transformatã într-o chestiune
internã ºi europeanã de prim rang. Trebuie sã vorbim, sã strigãm, dar înain104
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te de toate sã ne împrietenim, sã ne dãruim, sã acþionãm. Trebuie sã adunãm
puþinele resurse materiale ºi spirituale pe care le mai avem. Se oferã mii ºi
mii de posibilitãþi, sã profitãm mãcar de o sutã, nu, poate ajung chiar ºi zece:
poate reuºim sã supravieþuim pânã când noi schimbãri neaºteptate vor conduce la acea situaþie de forþã majorã în care fãrã zguduiri adevãrurile noastre simple se vor realiza fãrã a periclita statul. Dar trebuie sã repet ºi de
aceastã datã ceea ce am repetat ºi în alte locuri: oare avem destul timp? Oare
nu vom întârzia?
Imaginea pe care am schiþat-o este probabil întunecatã, dar probabil
adevãratã. Dacã cineva mi-ar spune: iatã, astfel am ajuns la limita extremã
a pesimismului, deºi în ceea ce priveºte viitorul am promovat întotdeauna
dreptul la optimism, i-aº rãspunde: cred neclintit pe mai departe în viitor,
dar nu cred cã prezentul searbãd al minoritãþii maghiare poate sã vinã în
ajutorul viitorului ei. Trebuie sã acuz neîndurãtor maghiarii ardeleni vinovaþi, care dupã atâtea minunate semne de viaþã încep sã se dedea la autodistrugere, dar spre viitor, care se pregãteºte ºi fãrã noi ºi va fi în favoarea
noastrã, pot privi doar cu o încredere plinã de fervoare. Poate nu pot sã îl
aºtept, dar pot sã cred în el fãrã ezitare. Pentru cã cred în acele miracole care
se pregãtesc, poate ºi din cauzã cã ele se vor naºte fãrã participarea noastrã
dãunãtoare.
În Magyar Kisebbség, 18/1927, p.638-648. Reprodus ºi în vol. Miklós Krenner, Az
erdélyi út (Válogatott írások) [Calea Ardealului (Scrieri alese)], ed. Béla György. Caiete Muzeale nr. 11, Odorheiul Secuiesc, Asociaþia Culturalã Rezsõ Haáz, 1995, p.53-57.
(Traducere: Maria Kovács)
[1] Se face referinþã la textul apocrif al lui F. Nietzsche, Der Wille zur Macht. Versuch
einer Umwertung aller Werte, apãrut într-o primã versiune în 1901, întocmit prin compilarea a 483 aforisme extrase din caietele lui Nietzsche de cãtre Peter Gast, Ernst ºi
August Horneffer. Dupã numai cinci ani, în 1906, apare o nouã ediþie, complet modificatã, editatã de Elisabeta Förster Nietzsche (sora filosofului) ºi Peter Gast, care
numãra de data aceasta 1067 aforisme, devenind de acum o versiune consacratã,
deºi multe din ediþiile ulterioare vor cunoaºte deosebiri sensibile (cele ale lui Max
Brahn în 1917 ºi 1921, August Messer în 1930, Friedrich Würzbach în 1935 ºi 1940
etc). Cu toate cã în ediþia criticã a operelor lui Nietzsche, realizatã de Giorgio Colli ºi
Mazzino Montinari (Oeuvres philosophiques completes, apãrute în anii 80 la Gallimard), s-a argumentat cât se poate de concret  pe baza manuscriselor filosofului german  cã acesta nu a avut niciodatã intenþia de a realiza o lucrare cu acest titlu, chiar
ºi astãzi se insistã asupra republicãrii compilaþiei în cauzã, îndeosebi a versiunii din
1906, prevãzutã cu o prefaþã a lui Alfred Bäumler, adept al nazismului ºi cel care l-a
ataºat pe Nietzsche acestei doctrine (vezi Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht.
Versuch einer Umwertung aller Werte, mit einem nachwort von Alfred Bäumler, Leipzig, Alfred Kroner, 1930, reed. în 1964 la Stuttgart). Asupra diverselor probleme ridicate de lucrarea amintitã a lui Nietzsche, vezi: Willen zur Macht und Mythen des Narziss, Bayreuther Nietzsche-Kolloquium 1985, Hrsg. Walter Gebhard, Frankfurt am
Main, Peter Lang, 1989; Kim Jin-Sok, Hermeneutik als Wille zur Macht bei Nietzsche,

105

Miklós Krenner
Frankfurt am Main, P. Lang, 1991; Wolfgang Müller-Lauter, Über Werden und Wille zur
Macht, Berlin, Walter de Gruyter, 1999; Carol Diethe, Nietzsches Schwester und Der
Wille zur Macht. Biografie der Elisabeth Förster-Nietzsche, Hamburg, Europa Verlag,
2001; Ralph Wall, Der Wille zur Macht  der Wille zum Nichts. Über den Willen zur
Macht in Friedrich Nietzsches Philisophie, Berlin, Wiss. Verlag, 2003. În textul de aici,
jocul celor douã sintagme este voinþa de putere ºi voinþa de a trãi.
[2] Este vorba de scriitorul francez Romain Rolland (1866-1944) ºi de Mahatma
Gandhi (1869-1948), filosof ºi om politic indian. Cel dintâi, deºi nu a fost înregimentat în nici un partid politic, a manifestat un profund ataºament faþã de socialism  sub
aspect intelectual , salutând revoluþia sovieticã din Rusia (1917) ºi chiar comparând-o cu cea francezã, din 1789. În afara manifestului sãu din 1919, intitulat Déclaration dindépendance de lesprit, Rolland a cãutat sã-ºi motiveze din punct de vedere teoretic aceastã poziþie apelând la complexul sistem de gândire hindus, fãcând
distincþie între non-violenþã ºi non-rezistenþã. Sub acest aspect, a elaborat o biografie
a lui Mahatma Gandhi (1924), dar ºi alte lucrãri reunite sub titlul Essai sur la mystique et laction de lInde vivante. În ceea ce priveºte pe Gandhi, la începutul rãzboiului acesta tocmai se întorsese din Africa dupã aproape douãzeci de ani. Luând contact
cu realitãþile din India, deºi a susþinut efortul de rãzboi al britanicilor, din 1919 se
manifestã tot mai vehement contra opresiunii coloniale. Miºcarea iniþiatã de el, de
non-cooperare, a cãpãtat o tot mai mare amploare, a fãcut doi ani de închisoare, în
vreme ce sistemul sãu de gândire a prins deja contur pânã spre 1928, militând pentru o sãrãcie eliberatoare, o viaþã legatã profund de naturã, armonia între toate comunitãþile religioase, libertatea la educaþie, emanciparea femeilor etc.
[3] Francesco Nitti (1868-1953) fusese preºedintele Consiliului de Miniºtri italian
între 1919-1920, eºuând în încercarea de a depãºi criza socialã de la finele rãzboiului. Ca potrivnic al miºcãrii naþionaliste, dupã venirea lui Mussolini la putere a trebuit sã pãrãseascã þara, în 1924. Din perspectiva economiei politice, un rol important
l-a avut însã John Maynard Keynes (1883-1946), în anii 30 acesta redefinind practic
domeniul, militând pentru intervenþia activã a statului în economie. În calitate de
consilier al administraþiei americane la Conferinþa pãcii de la Versailles (1919), acesta s-a opus aplicãrii principiului reparaþiilor germane, demisionând ºi publicând
celebrul text: The Economic Consequences of the Peace. Ulterior s-a afirmat ca un teoretician revoluþionar al economiei politice, criticând mai vechile construcþii teoretice în ceea ce priveºte perspectiva macroeconomicã, legãturile dintre economie ºi
noþiunile de piaþã ºi echilibru, teoria cantitativã a monedei etc.
[4] Prin Pactul Societãþii Naþiunilor, adoptat la 28 aprilie 1919 ºi cuprinzând 26 de articole, se reglementase un nou sistem internaþional, ce viza în principal menþinerea
pãcii generale ºi asigurarea securitãþii colective. Noul sistem internaþional dispunea
totodatã de o Curte de Justiþie Permanentã, cu sediul la Haga, iar în cazul minoritãþilor, legislaþia internaþionalã se aplica numai dacã statul în cauzã accepta sã dialogheze cu grupurile etnice minoritare ºi cu Societatea Naþiunilor. Cu toate acestea, eforturile Societãþii Naþiunilor de a reglementa raporturile între unele state ºi minoritãþile
acestora a condus la elaborarea unui sistem normativ de protecþie, minoritãþile fiind
recunoscute ca subiect de drept internaþional, însã acest organism internaþional acþionând doar în limitele tratatelor de protecþie a minoritãþilor, care recunoºteau acestora
o relativã autonomie culturalã, lingvisticã ºi religioasã.
[5] Între 5-16 octombrie 1925 a avut loc la Locarno o conferinþã la care au participat
delegaþii din Anglia, Franþa, Germania, Italia, Belgia, Polonia ºi Cehoslovacia. În urma
acestei întâlniri a fost parafat actul de garanþie rhenan, diverse tratate de arbitraj (germano-francez, germano-belgian, germano-polonez, germano-cehoslovac), s-a acceptat
intrarea Germaniei în Societatea Naþiunilor  toate acestea conducând la opinia (nu de
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toþi împãrtãºitã) cã s-a rezolvat pentru o lungã perioadã problema pãcii în Europa. Vezi
Emilian Bold, De la Versailles la Lausanne (1919-1932), Iaºi, Edit. Junimea, 1976).
[6] Este vorba de evenimentele descrise în Geneza (19), în care Lot  nepotul lui
Avram  este avertizat de doi îngeri despre iminenta distrugere a douã oraºe vecine,
Sodoma ºi Gomora, acesta având ºansa de a salva viaþa lui ºi a familiei cu condiþia de
a nu privi înapoi. Soþia sa nu a ascultat povaþa, motiv pentru care a fost transformatã
într-un stâlp de sare.
[7] Expresia (Der Drang nach Osten  extinderea spre est) se referã la expansiunea
germanã spre estul Europei, începutã încã din secolul al XI-lea ºi care a atins apogeul în veacul al XIV, îndeosebi prin ordinul Cavalerilor Teutoni. Pentru acest aspect
vezi: Rudolf Buchner, Deutsche Geschichte im europäischen Rahmen, Göttingen,
Muste-Schmidt, 1975; Georges Castellan, Histoire des Peuples de lEurope centrale,
Paris, Fayard, 1994.
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VERIDICUS
CONDIÞIUNILE ÎMPÃCÃRII SUFLETELOR
E bolnav sufletul omului de astãzi, boala retragerei ºi a urei: aceasta este
o astfel de constatare, care cu greu va afla contrazicere din vreo parte. Se
înþelege, e vorba numai de sufletul colectiv al omului, pentru cã vor fi singuratici în numãr mare, care s-au ºtiut apãra de pustiirea molipsitoare a acestei boli; e evident, dacã ne gândim la acele organizaþii internaþionale, ca de
exemplu Societatea Naþiunilor, Uniunea Ligilor Popoarelor, International
Law Society, Congresele Paneuropei, Congresele Minoritãþilor Naþionale etc,
a cãror membri duc o luptã continuã contra oricãrui fel de urã, ba mergând
ºi mai departe, îndeplinesc o muncã creatoare pozitivã pentru înfãptuirea
iubirii ºi pãcii între oameni ºi popoare, în contactul dintre unul ºi altul. Dar
fiindcã, durere, sunt încã mulþi care nu sunt degajaþi de preocupãri naþionaliste, religioase ºi sociale, deci de astfel de simþãminte care în cazuri date se
prefac uºor în urã; ba mai sunt în numãr abundent ºi de aceia care sunt purtãtorii de cuvânt ºi pãrtaºii celei mai desfrânate agitaþii contra rasei, religiei
ºi clasei  e necesar deci sã ne ocupãm cât mai mult cu chestiunea: 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 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.
Sã constatãm deci, înainte de toate, cã ura e un rudiment strãvechi al
omului, care se aflã asemenea ºi în lumea animalelor, ºi al cãrui fundament
nu e altceva decât forma diferitã a unui om sau grup de oameni faþã de ceilalþi. Omul primitiv ºi astãzi urãºte instinctiv pe aproapele sãu, chiar dacã
acesta nici nu l-ar fi atacat, chiar dacã nici nu l-ar fi vãzut pânã acum, ci
numai pentru cã acela e altfel decât el; pentru cã alta e prezenþa externã,
altul e portul ºi purtarea, alta e situaþia socialã, alta e limba, alta e confesiunea, ori alta e naþionalitatea. Omul, care stã pe o treaptã culturalã mai micã
sau mai mare, chiar ºi dacã ar putea înfrânge în sine aceastã simþire cu putere elementarã, cel puþin prin simþãmintele naturale pasive se poartã cu neîncredere ºi suspiciune, cu dispreþ ºi desconsiderare faþã de aproapele sãu,
care e altcum decât el. Sã amintim numai poporul grec, cu o culturã înaltã,
care numea barbar, sau gângav, pe fiecare strãin care vorbea într-o limbã ce
n-o înþelegea. Dar cu ce a pãcãtuit acel strãin faþã de dânsul? Numai cu atâta, fiindcã a fost altfel decât el, însã ºi prin acest fapt, independent de voin108
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þa sa proprie, îºi atrãgea contra sa ironia ºi dispreþul, ce se reoglindea în acea
denumire. Fireºte, nici strãinul n-a rãmas dator cu acelaºi simþãmânt  cãci,
în fine, ºi el a fost om  ºi din dispreþul reciproc s-a format repede ºi uºor ura
reciprocã încã înainte de a se ivi între dânºii vreo divergenþã de interese.
Dupã ce, prin contactul mai des, în mod natural s-a produs ºi divergenþa de
interese, focul urii imediat a izbucnit în flãcãri; din simþãmintele rãutãcioase s-au ivit acþiuni ºi mai rãutãcioase; a izbucnit  dacã a fost vorba de singuratici  rãzboirea; dacã era vorba de popoare, rãzboiul, care dintre toate
dezastrele e cel mai mare dezastru pentru omenire.
Astãzi deja, prin perfecþionarea în mãsurã de necrezut a mijloacelor de
comunicaþie ºi circulaþie, în multe privinþe s-au nivelat deosebirile dintre
oameni ºi popoare ºi totuºi cu durere trebuie sã vedem cã mai ales deosebirea de limbã, care poate a fost prima ce a cauzat simþãmântul duºmãnos dintre oameni, tot cu acelaºi efect fatal funcþioneazã în suflete ºi astãzi. Sunetele necunoscute ºi cuvintele neînþelese, ca primã impresie, ºi astãzi produc în
masa oamenilor ironie dispreþuitoare, a cãrei ecou nu poate fi altul decât
simþãmântul urei înverºunate. Cãci doarã ceea ce un om singuratic timbreazã cu ironie ºi dispreþ, acelaº lucru e pentru celãlalt comoara cea mai temutã ºi valoarea cea mai scumpã: limba maternã, fãrã de care omul nici nu e
om, cãci fãrã de ea nu-ºi poate pronunþa nici o gândire ori simþire într-un
mod demn omenesc; cel mult prin articulaþii sau gesturi animalice va arãta
cã simte bucurie sau durere, cã-i place sau displace ceva; cãci fãrã de limba
maternã îºi pierde legãturile cu aceia care s-au nãscut într-o soartã comunã,
cu pãrinþii ºi fraþii ºi cu toþi care vorbesc aceeaºi limbã ca dânsul, cu întreaga sa naþiune. Dar dacã înstrãinarea silitã faþã de limba mea maternã, din
partea celor cu alte buze, se va transforma din sferele pasive ale simþãmintelor în acþionarea unor fapte duºmãnoase ºi se va sili sã suprime aceasta, ºtergând cu ea deodatã din amintirea mea comorile moºtenite ale culturii mele
milenare; toate acele mãreþii ºi frumuseþi, pe care geniile poporului meu le-au
creat nu numai pentru naþiunea lor proprie, ci pentru îmbogãþirea tezaurului spiritual ale omenirei întregi, ºi laolaltã cu amintirile trecutului se sileºte a nimici speranþele viitorului; tot ce geniile poporului meu au fixat ca viaþã ºi muncã pentru naþiune pe seama nevãzutului ºirag lung al generaþiilor
urmãtoare  ce amãrãciune incomparabilã îmi va stoarce în suflet astfel de
încercãri, chiar dacã m-aº sili sã depãrtez de la mine spiritul urii!
Nu, aceastã amãrãciune nu se poate înfrânge, ba mai mult, nici nu e permis, pentru cã atunci ar înceta orice rezistenþã contra încercãrilor de deznaþionalizare, ceea ce ar însemna nimicirea numeroaselor bunuri culturale ºi morale nu numai pentru o naþiune, ci pentru paguba enormã a întregii omeniri. În
schimb, izvorul acestor fel de tendinþe de suprimare, dupã cum am vãzut, e
necunoaºterea limbii ºi a culturii respective. Ce e deci mai la îndemânã, când
voim sã îndrumãm cele douã pãrþi contrare la înþelegere reciprocã, decât faptul ca sã înveþe limba ºi cultura fiecãruia, pentru cã atunci vor cunoaºte, cã pe
lângã toate trãsãturile individuale caracteristice, fiecare culturã câtã comoarã
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omeneascã comunã conþine într-însa, care deopotrivã e potrivitã sã serveascã
cu succes fericirea tuturora. Nu degeaba zice un vechi proverb, cã omul în câte
limbi vorbeºte, atâþia oameni valoreazã. Aceasta nu însemneazã numai atât; cu
cât mai multe limbi vorbeºte omul, cu atât mai uºor se poate plasa în viaþã,
pentru cã e independent de frontierele þãrilor ºi a deosebirilor de limbã. Afarã
de acest punct de vedere utilitar, proverbul acesta mai are ºi o adâncã relaþie
moralã: adicã limba e cheia care deschide drumul cãtre lumea sufleteascã a
omului, deci în înþeles mai înalt luat, spre cunoaºterea omului. Prin cunoaºterea unei limbi, ºi în legãturã cu aceasta se înþelege ºi cultura, deci ºi eu, aºa
zicând, mã transform într-un astfel de om care, pãstrându-mi pe deplin cultura proprie în care m-am nãscut, sunt pãrtaº totodatã al unei astfel de culturi,
care pânã acum mi-a fost strãinã, deci  în urma naturii mele omeneºti strãvechi  mi-e antipaticã, chiar odioasã; în consecinþã, mã îmbogãþesc cu douã
comori omeneºti spirituale, pentru cã pricep sufletul celuilalt om, întocmai ca
pe al meu. Prin aceasta devine deci posibilã înainte de toate, în mine însumi,
pãrãsirea ºi împãcarea acelui contrast natural, care existã între mine ºi aproapele meu, pe care l-am simþit strãin, pentru cã nu i-am cunoscut limba. ªi dacã
vreodatã voi unifica în mine însumi individualitatea mea ºi a aproapelui meu,
atunci va dispãrea de la sine simþãmântul meu de urã faþã de strãin, pentru cã
atunci respectivul nici nu-mi mai este strãin, cãci doarã acel strãin a devenit
intimul inimii mele, el ºi eu  amândoi suntem una. Deci îmi voi iubi, dupã
cum nici n-aº putea face altcum, naþiunea mea proprie, dar nu voi urî nici
naþiunea altora, ºi aceasta încã nu o pot face altcum, pentru cã acum ºi cealaltã culturã e o parte a individualitãþii mele. ªi acesta e adevãratul, idealul naþionalism: sã dovedesc o înþelegere nu numai faþã de individualitatea mea, ci ºi
faþã de a altei naþiuni, sã-mi ador cultura proprie ºi sã o preþuiesc ºi pe a altora, prin urmare sã n-o dispreþuiesc sau sã o urãsc.
Astfel am ajuns la condiþia primã ºi cea mai importantã a împãcãrii
sufletelor: trebuie sã învãþãm limba fiecãruia ºi sã cunoaºtem cultura fiecãruia, pentru cã soarta ne-a hãrãzit un trai laolaltã, pe acelaºi pãmânt ºi în
hotarele aceluiaºi stat. Prin aceastã colaborare rodnicã, ni se desfãºoarã în
faþã drumurile nevãzute ale culturii, pentru cã în atmosfera încrederii reciproce ne cade bine a lucra mânã în mânã. Va deveni posibilã recunoaºterea,
cã astfel instruim masele poporului la muncã înþelegãtoare ºi trai paºnic laolaltã, cãci se înþelege, masele nu pot învãþa limba fiecãruia atât de uºor, ca
membrii clasei intelectuale. Acum vom putea explica poporului cã limba
diferitã nu înseamnã totodatã deosebire omeneascã, pentru cã limba e numai
un mijloc de exprimare a gândirilor ºi sentimentelor; un mijloc care l-a creat
înþelepciunea dumnezeiascã în diferite feluri, tocmai ca oricare capabilitate
ºi însuºire omeneascã, tocmai ca cugetãrile ºi sentimentele însãºi. ªi una e o
tainã tot atât de sfântã ºi inviolabilã a omului ca ºi cealaltã. Cui i-ar mai veni
astãzi în minte, de exemplu, sã afirme cã fiecare are dreptul sã se amestece
 chiar ºi statul  în convingerea religioasã a omului? Nu e cea mai intimã
relaþie a omului credinþa sa cãtre Dumnezeu, care nu permite din partea
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nimãnui nici un fel de amestec? Dar tot atât de puþin pot suferi amestecul
referitor la limba în care sã vorbesc ºi în ce culturã sã-mi instruiesc copiii.
Cea dintâi e o însuºire tot atât de neînstrãinatã a sufletului meu ca ºi cealaltã, ºi nu se poate schimba ºi apropria cu nici un preþ. Aceasta trebuie sã o
explicãm oamenilor ºi la strigãtul sonor al cuvintelor dreptãþii trebuie sã se
dãrâme zidurile cetãþii ierichonice ale intoleranþei religioase ºi naþionale.
Cã aceasta e posibil, ne învaþã istoria. Pentru cã n-a fost totdeauna un
lucru firesc ceea ce a devenit cu timpul ºi ceea ce numim toleranþã religioasã. Cândva, tocmai deosebirea confesionalã a fost acea putere fatalã care  în
contrazicere cu tot spiritul religios adevãrat  a bãtut icul între aceia pe care
Dumnezeu i-a destinat sã trãiascã laolaltã în bunã înþelegere paºnicã. Deja
prin secolul al XVII-lea încã a fost rãspânditã concepþia nenorocitã cã într-o
þarã un fel de religie trebuie sã fie  ceea ce au exprimat astfel: cuius regio, eius
religio. Aceastã concepþie nenorocitã a fost principiul conducãtor al rãzboiului mondial din numitul secol, al rãzboiului de 30 ani, care aproximativ a
cauzat tot atâtea suferinþe Europei de atunci precum a cauzat omenirii din
zilele noastre rãzboiul mondial de 4 ani ºi un sfert. ªi acest rãzboi a avut un
motiv conducãtor similar, pe care l-am putea, dupã exemplul celui de sus,
exprima astfel: cuius regio, eius natio, adicã: într-o þarã trebuie sã fie un fel de
naþiune. Dar dupã cum Europa a trecut peste preocupãrile religioase, tot astfel trebuie sã treacã ºi peste preocupãrile naþionaliste. Precum oamenii de
diferite confesiuni pot lucra laolaltã în deplinã înþelegere frãþeascã, pentru
înflorirea patriei lor comune, tot astfel pot lucra laolaltã, pentru acelaº scop,
ºi cetãþenii de diferite naþionalitãþi. Se înþelege însã cã prima condiþie naturalã a acestei posibilitãþi este sã dãm, pentru munca edificatoare, ocazie ºi libertate fiecãruia, fãrã deosebire, pe întreg terenul larg al activitãþii omeneºti, pe
toate liniile culturale ºi economice, chiar ºi în forul vieþii publice, ca sã devinã vizibil acel adevãr, cã trebuie numai ales omul pe care teren poate crea un
lucru folositor spre binele tuturora, ºi nu luarea în considerare a religiei, limbii sau naþionalitãþii. Aceastã concepþie trebuie sã pãtrundã legile þãrii: legile
trebuie construite astfel ca prin acordarea celei mai largi libertãþi sã se dea
posibilitatea dezvoltãrii neþãrmurite puterii morale, culturale ºi economice.
Dar aceasta încã nu e deajuns. S-ar putea adicã crede cã codurile legilor
e icoana adevãratã a spiritului public al unei þãri: dacã legile oglindesc deplina toleranþã religioasã ºi naþionalã, într-adevãr acea þarã trebuie sã fie
pãtrunsã de un spirit tolerant. Durere, aceasta nu e tocmai astfel, ºi într-asta
consistã izvorul celor mai mari nevoi. Pentru cã în zadar strãlucesc în paginile codurilor cele mai frumoase principii: dacã acele principii nu izvorãsc
din cugetarea poporului, legea rãmâne numai o graþie scrisã. Totul depinde
de la felul cum ºtiu sã aplice legile cei ce sunt împuterniciþi cu aceastã aplicare. Organele executive însã au ieºit din copiii poporului, care vor rezolva
aplicarea acestor legi în spiritul poporului din care au ieºit. Chiar ºi erorile
legii proaste se pot calma în decursul executãrii, cu atât mai mult se poate
eluda ori strica tocmai legile cele mai bune.
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Ceea ce voim sã discutãm aici e atât de important încât e necesar sã
luminãm chestia prin un exemplu. Mai ales cu asprime izbitoare se aratã
contrastul între principii ºi înfãptuirea lor. Dacã vom trece cu vederea acele
pretenþii pe care le accentueazã minoritãþile din Europa întreagã, putem
declara cã Constituþia patriei noastre, a Romaniei, e o astfel de alcãtuire
legislativã, la felul cãreia ceva mai frumos ºi mai perfect nici nu putem dori,
pentru cã în aceastã legislaþie e asiguratã deplina libertate a cetãþeanului ºi
egala împãrtãºire la drepturi ºi datorii, în toatã privinþa vieþii individuale ºi
publice, lipsind din aceste legi orice restricþie care ar împiedica, pe orice
teren, fericirea oricãror ranguri de locuitori.
E asiguratã, între altele, deplina libertate a învãþãmântului  va sã zicã
fiecare se poate folosi la fel de instituþiile culturale ale þãrii, ca sã se poatã
pregãti cum se cade pentru cariera vieþii  ºi lipseºte acea dispoziþie restrictivã, care schimonoseºte trecutul glorios de corpus juris al fostei noastre
patrii Ungaria, numerus clausus, numitã ruºine culturalã[1]. Faþã de acestea,
care e trista realitate? Aceea cã în Universitãþile din România zi de zi se
împuþineazã elevii aparþinãtori minoritãþii evreeºti, deoarece  dupã cum
vedem din ºtirile ziarelor  în fiecare zi sunt aranjate prigoniri contra lor din
partea tovarãºilor lor, aparþinãtori naþiunii române majoritare, care, bãtându-i crunt, îi aruncã din ºcolile superioare[2]. Dar pentru aceasta nu e de
vinã tinerimea, uºor de sedus, pe care tot astfel am putea-o îndruma la purtare paºnicã ºi de camarad, ci sunt vinovaþi aceia care ar fi chemaþi sã îndeplineascã principiile umanitare ºi juste ale legilor din Constituþie. Cã aceasta nu o fac, ne aratã faptul cã tocmai la membrii clasei intelectuale lipseºte
acel spirit înþelegãtor, care e cel mai sigur credit ºi condiþia cea mai neînlãturabilã pentru împãcarea sufletelor. Totalitatea poporului trebuie ridicatã
deci, prin o muncã lãmuritoare neîntreruptã, la acel grad de recunoaºtere, ca
sã vadã cã numai toleranþa reciprocã ºi sentimentul omului-frate poate asigura bunãstarea, progresul ºi înflorirea þãrii. Atunci, cuvântul agitatorilor fãrã
suflet ºi al apostolilor urii nu va mai afla rezonanþã nici în sufletul tinerimii.
Dar aici sunt interesele economice contrare, ca factor adevãrat al spargerii pãcii. Mijloacele de trai ºi vieþuirea sunt punctele de vedere care în ultimã analizã îi pune pe oameni faþã în faþã. Da, e adevãrat, îi pune pe oameni
faþã în faþã ºi cel mult chiar ºi clasele sociale, însã nu naþiunile ºi confesiunile. Concurenþa economicã are înþeles, ba e chiar justificatã în viaþa indivizilor ºi a claselor, pentru ca fiecare, în încordarea întregii puteri, sã participe la producþie ºi la muncã, servind astfel nu numai interesele proprii ºi
familiare, ci ºi interesele vitale ale þãrii. Dar n-are înþeles, ci e de-a dreptul
pãgubitoare concurenþa economicã între naþiuni ºi confesiuni, între naþiunea
majoritarã ºi naþiunea minoritarã, cãci ºi dacã i-ar succede uneia sã întreacã
pe cealaltã, nu s-ar bucura mult timp de succesul acesta, pentru cã, dupã
legile vieþii economice, supra-greutatea ajunsã de o parte va produce pe partea cealaltã o astfel de reacþie care va zgudui echilibrul economic al întregii
þãri, ºi prin aceasta se ruineazã suprafaþa economicã generalã. Dar încã reac112
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þia sentimentalã, care izbucneºte din împãrþirea neegalã a avantajelor! Cãci
doarã cunoaºtem din istoria luptelor sociale pagubele ce au izbucnit în urma
tratamentului neegal al claselor sociale, aducând atâtea suferinþe asupra
întregii societãþi omeneºti: rãscoalele þãrãneºti, revoltele cetãþeneºti ºi muncitoreºti ºi mai nou rãsturnãrile comuniste. ªi cunoaºtem din istoria luptelor
politice primejdiile care le-a cauzat nãzuinþa nejustificatã a singuraticelor
state de-a ajunge la supra-greutate economicã: lungul ºirag al rãzboaielor
sângeroase din Europa ºi colonii, în definitiv au izbucnit numai în urma forþãrii reacþiei intereselor economice. Mai aceasta ar lipsi, ca ºi între frontierele singuraticelor þãri sã se producã, meºteºugit, astfel de lupte economice
între diferitele grupuri de popoare: o astfel de tendinþã cu siguranþã va sãpa
þãrii respective mormântul bunãstãrii ºi al liniºtii.
Cine doreºte, deci, sã serveascã sincer patria sa, ba chiar interesele adevãrate ale naþiunii ºi confesiunii sale, sã se fereascã a da ajutor la producerea a astfel de reacþii economice între numitele grupuri, pentru cã prin aceasta tocmai acelei comunitãþi îi va cauza cea mai mare pagubã, a cãrei interese
voieºte sã le serveascã. Fiecare sã se sileascã a se deplasa economiceºte în
acea comunitate de interese care în mod firesc e datã pe seama sa, în urma
ocupaþiei ºi a chemãrii vieþii sale: aici va afla scutul cel mai sigur al intereselor economice proprii ºi astfel va netezi în mod firesc reacþia ce s-ar ivi,
prin care fapt serveºte totodatã cât se poate de bine ºi împãcarea generalã a
sufletelor. Pentru cã viaþa economicã de fapt nu cunoaºte puncte de vedere
nici naþionale, nici confesionale, ci numai puncte de vedere individuale ºi
profesionale ºi acestea sunt supuse unui fel de legi, fãrã deosebire de naþionalitate sau confesiune. În comunitatea intereselor economice pot lucra laolaltã în pace membrii oricãrei naþiuni sau confesiuni ºi de aceea de fapt trebuie sã ne silim a înfiinþa astfel de comunitãþi de interese cât se poate de
multe: ºi aceasta e un mod al împãcãrii sufletelor, pentru cã ºi aceasta dã ocazie la cunoaºterea mai de aproape a fiecãruia, desfãcând reciproc acoperãmântul întunecat al strãinismului.
Recapitulând deci cele zise, dintr-o privire fugitivã încã putem constata
cã pentru înfrângerea sentimentelor duºmãnoase dintre grupurile de popoare, menite sã trãiascã laolaltã, sunt potrivite mai ales urmãtoarele trei mijloace: cunoaºterea cât mai perfectã a limbii ºi culturii fiecãruia; înfiinþarea
comunitãþilor de interese economice în numãr cât mai mare, în mijlocul grupurilor de popoare ºi, în sfârºit, adãparea sufletului poporului cu toleranþa
religioasã ºi naþionalã ºi cu ideile universale ale iubirii de oameni. A toarce
aceste fire întreite, e cea mai frumoasã misiune.
În Glasul Minoritãþilor, V, 1927, nr. 6, p.205-213.
[1] În 1920, în Ungaria a fost adoptatã legea XXV, prin care s-a stabilit un numerus
clausus confesional la universitãþi, stãvilindu-se astfel mobilitatea socialã îndeosebi a
evreilor. Pentru efecte vezi analizele lui Victor Karady: Zsidóság, modernizáció, pol-
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gárosodás [Iudaism, modernizare, îmbogãþire], Budapest, Cserépfalvi Kiadása, 1997;
Iskolarendszer és felekezeti egyenlõtlenségek Magyarországon (1867-1945) [Sistemul
ºcolar ºi inegalitãþile confesionale în Ungaria], Budapest, Replika-könyvek, 1997;
Zsidóság és társadalmi egyenlõtlenségek (1867-1945). Történeti-szociológiai tanulmányok [Iudaitate ºi inegalitãþi sociale. Studii istorico-sociologice], Budapest, Replika Kör, 2000; Önazonosítás, sorsválasztás. A zsidó csoportazonosság történelmi
alakváltozásai Magyarországon [Autoidentificare ºi alegerea destinului. Schimbãrile
istorice ale identitãþii evreieºti în Ungaria], Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó,
2001.
[2] Asupra acestui aspect vezi Irina Livezeanu, Culturã ºi naþionalism în România
Mare, 1918-1930, Bucureºti, Edit. Humanitas, 1998 (cu o nouã ediþie, Cultural Politics
in Greater Romania. Regionalism, nation building and ethnic struggle, 1918-1930,
Ithaca and London, Cornell University Press, 2000); Carol Iancu, Evreii din România.
De la emancipare la marginalizare, 1918-1938, Bucureºti, Edit Hasefer, 2000; Lucian
Nastasã, Die Unmöglichkeit des Andersseins. Überlegungen zum universitären Antisemitismus in Rumänien 1920-1940, în Jahrbuch für Universitätsgeschichte, Band 4,
hrsg. Marie-Luise Bott, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2001, p.54-67.
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Sándor TAVASZY
DOUÃ PROBLEME DETERMINANTE
ALE VIEÞII NOASTRE SPIRITUALE DIN ARDEAL
I. Etica existenþei minoritãþii naþionale
1. Zilnic ne întâlnim cu tot felul de probleme de detaliu ale existenþei
minoritãþii naþionale. Unele, ca de exemplu cele legate de politica constituþionalã, economicã sau culturalã, stau aproape zi de zi în prim planul interesului public, în vreme ce criteriile etice determinante pentru întreaga viaþã a minoritãþii naþionale au rãmas cu totul în afara atenþiei. Când în
organismul minoritãþii apare  aici ºi colo  câte un fenomen malefic, se deschide câte o ranã dureroasã, drept rãspuns întreaga forþã, tot interesul, toatã
buna intenþie a minoritãþii naþionale, organizatã sau nu, se nãpusteºte asupra acelui singur punct ºi încearcã cumva, de cele mai multe ori printr-un
compromis de naturã tacticã, sã înlãture simptomul bolii, în timp ce tot organismul suferã în continuare de maladia organicã aflatã în stare latentã. Din
ce cauzã este pânã la descurajare de tristã viaþa literarã a comunitãþii minoritare? De ce este atât de disperat de dezorganizatã viaþa ºtiinþificã? Din ce
motiv este atât de lipsitã de perspective aici orice activitate de creaþie artisticã naþionalã? Care este cauza neputinþei întregii educaþii ºi culturi a poporului? ªi de ce este oare, pânã acum, atât de incertã ºi confuzã orice colaborare pe plan naþional în societate?
Nu ridic decât aceste probleme de naturã spiritualã ale vieþii minoritare,
pentru a face aluzie la amãrãciunea care nu constã în faptul cã încã n-am gãsit
cheia rezolvãrii detaliilor, ci mai degrabã în aceea cã nu am încercat sã clarificãm problemele fundamentale ale comportamentului nostru etic definitoriu
pentru întreaga existenþã a minoritãþii naþionale ºi nu am fost interesaþi în a
concepe, ca parte componentã a conºtiinþei naþionale, idealurile etice care sã
reglementeze imperativ viaþa noastrã naþionalã comunã. Viitorul minoritãþii
noastre nu depinde de felul în care rezolvãm criza economicã actualã. Nici de
perspectiva creºterii productivitãþii, ci de putinþa noastrã de a face ca oricare
membru al organismului minoritãþii naþionale sã fie pãtruns de ethosul naþional comunitar. Condiþia esenþialã a vieþii minoritare este de-a clarifica: identitatea noastrã, spiritul pe care-l avem, spiritualitatea pe care trebuie s-o
înfãptuim. Ar trebui sã ne ocupãm odatã de problema educaþiei naþiunii, pentru ca pe baza ei sã desluºim, sau mãcar sã conturãm, etica menitã sã conºtientizeze ºi sã confere voinþã comunã vieþii noastre minoritare.
2. Etica vieþii minoritare naþionale ridicã o problemã de criticã a cunoaºterii, ºi anume dacã existã sau nu ºi dacã putem vorbi despre o eticã minoritarã? Nu este oare etica ºtiinþa normelor cu obligativitate universalã? Fãrã
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îndoialã, viaþa minoritãþii se desfãºoarã sub autoritatea ºi sub influenþa aceloraºi norme etice general valabile, dar ele trebuie legate de condiþiile ºi posibilitãþile de existenþã definitorii pentru viaþa ºi situaþia actualã a unei minoritãþi naþionale. Aºadar, atunci când vorbim despre etica vieþii minoritare nu
facem altceva decât sã reliefãm, sã actualizãm normele morale universale în
conformitate cu o situaþie datã a existenþei minoritãþii naþionale, pentru ca
astfel ceea ce poartã caracter universal sã atingã, sã taie drept în cel mai sensibil ºi mai dureros punct al organismului naþional, ºi pãtrunzând în acel
corpus mysticum al vieþii comunitare a minoritãþii, sã-i transmitã noul spirit,
care-l va transforma, îl va renaºte. Aplicarea eticii general valabile este de-a
dreptul provocatoare, vrea sã trezeascã din resemnarea lâncezândã ºi compromisul atotuniformizant la conºtiinþã clarã, la voinþã comunã.
3. Înainte de a dezvolta principiile de bazã ale eticii vieþii minoritare,
menþionãm cã mulþi minimalizeazã problema ºi o cred uºor rezolvabilã. Din
pãcate, foarte mulþi din cadrul comunitãþii noastre minoritare duc o viaþã ºi
au un comportament lipsit de principii, gãsind o mult prea uºoarã rezolvare
în etica compromisului. Astfel, declaraþia lor ridicatã la rang de principiu va
fi: existenþa minoritarã nu ne permite luxul de a ne adapta viaþa ºi interesele în conformitate cu unele criterii principiale, noi trebuie întotdeauna sã
luãm decizii ad-hoc. Respectiva concepþie însã vom fi nevoiþi s-o etichetãm,
potrivit chiar celei mai înalte norme etice, ca un mod de gândire negustoresc
ce exprimã doar o valoare utilitarã interioarã, sau  ceea ce este ºi mai rãu 
ca manifestare a unui spirit mercantil de cea mai joasã speþã.
4. Acum însã ne vom apropia de tema noastrã precizând 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. Doar condeiul
de artist al unui scriitor ar putea împlini sarcina de a reda cu câtã precauþie
trebuie sã vegheze, cu câtã atenþie încordatã trebuie sã observe un suflet
temãtor pentru feluritele sale interese demonii ce se apropie periculos din
toate direcþiile. El trãieºte într-o lume demonicã în care 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. Într-o asemenea lume fiecare om se socoteºte liber de orice obligaþie comunitarã ºi îºi arogã dreptul de a-ºi cãuta împlinirea prin propriile
sale mijloace. O astfel de situaþie gravã, periculoasã, îl poate conduce atât pe
individ, cât ºi grupãrile creative mai mari sau mai mici spre cele mai serioase crize morale. Aceeaºi situaþie, însã, 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. Pericolul înfricoºãtor poate frânge comportamentul, capacitatea de acþiune moralã, însã poate ºi sã-l întãreascã, sã-i oþeleascã rezistenþa 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
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ºi transformã în zgurã materialele de proastã calitate, dar purificã ºi înnobileazã metalul preþios.
Trebuie însã recunoscut faptul cã ispitele ºi pericolele vieþii minoritãþii
naþionale sunt atât de mari ºi ameninþãtoare încât depãºesc puterea sufletelor ce trec prin ele; tocmai de aceea considerãm cã a venit timpul nu doar
pentru a lua în considerare ºi a organiza din exterior individul ca numerus
expus greutãþilor, ci ºi pentru a forma conºtiinþa sa printr-o intensã ºi comunã educaþie eticã a naþiunii, pentru a-i transforma voinþa în supunere faþã de
slujire. Substanþa oricãrui organism viu trãieºte în existenþa sa interioarã ºi
nu prin înveliºul sãu extern, de aceea ºi organizarea vieþii minoritare trebuie sã fie una interioarã  o educaþie naþionalã eticã , pentru ca astfel notele
comune legate de substanþã ale naþiunii sã se poatã manifesta ºi sã devinã
actuale.
Constatãm cã necazul cel mare nu este lipsa acestei educaþii, deoarece ea
existã oricum, când extrem de îngreunatã sau pe dos, când cu mai mult entuziasm ºi cu fermitate, însã nu se aflã întotdeauna sub dominaþia aceloraºi
idealuri morale, nu este mereu încadratã de inelul de oþel al aceleiaºi conºtiinþe etice colective.
5. Abordarea acestui subiect ne apropie în mod necesar  deoarece nici
un fel de eticã nu o poate ocoli  de problema libertãþii morale, acel punctum saliens definitoriu ºi pentru etica minoritarã.
Fãrã îndoialã, printre cele mai mari privilegii ale vieþii minoritare este
acela cã minoritatea naþionalã se poate emancipa relativ uºor ºi fãrã constrângeri de sub influenþa oricãrei ideologii politice cu valoare istoricã. Viaþa minoritarã nu se dedicã moralmente nici conservatorismului, nici liberalismului ºi nici radicalismului. Cu sloganele acestora se joacã doar cei care
nu au nimic de spus iar sãrãcia lor de idei îi obligã sã devinã purtãtori de
cuvânt ai ideologiilor fãrã referiri existenþiale, însã care cel puþin mai pãstreazã încã pentru un timp falsa impresie a unei atitudini interioare. Minoritatea se angajeazã doar faþã de o singurã ideologie, mereu existentã, ºi anume eticismul creºtin. Iar aceastã ideologie justificã ºi motiveazã prin
caracterul ei universal faptul cã noþiunea de libertate nu înseamnã bunul
plac individual, afirmare fãrã limite, individualism extrem, ci promovarea ºi
slujirea ideii, a voinþei ºi a proiectului din viaþa privatã sau comunitarã. Adevãrata libertate este independenþa faþã de autoritatea opozantã exterioarã,
dar ºi faþã de firea mea interioarã. Sunt liber de orice relaþie externã neinteriorizatã, dar ºi faþã de orice mobil interior nespiritualizat. A fi liber înseamnã a putea susþine cu intensitatea necesarã imperativul etic superior adresat
mie, atât spre exterior împotriva violenþei ºi a trecutului ca atare, cât ºi spre
interior împotriva pornirilor, a dorinþei personale ºi a bunului plac.
Noþiunea de libertate eticã astfel conceputã rezolvã în concepþia noastrã
etica vieþii minoritare naþionale. Existenþa unei minoritãþi trebuie sã porneascã de la faptul cã se recunoaºte pe sine în propria istorie. Ea va concepe
viaþa naþionalã ca una desãvârºitã, ca o posibilitate idealã predestinatã, hotã117
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râtã ºi stabilitã de Dumnezeu. Va trebui sã perceapã cu ochii lucizi ºi conºtiinþa limpede propria vocaþie moralã naþionalã ce se aflã deasupra ei ca o
imagine cãlãuzitoare, dupã modelul cãreia sã cultive ºi sã formeze posibilitãþile ºi forþele rasiale ºi populare, date în starea lor primitivã. Întreaga viaþã a
minoritãþii naþionale se va modela dupã acest ideal, lui i se va supune orice
voinþã, întrucât respectiva imagine reflectã voinþa lui Dumnezeu.
Etica vieþii minoritare conºtiente presupune însã redarea acestei imagini
morale ideale într-o permanentã universalitate. Etica noastrã nu permite sciziunea, atomizarea, deoarece aºa cum nu ne putem desprinde de strãlucirea
icoanei naþiunii, ce iradiazã din înãlþimea idealului  aceasta fiind personalitatea noastrã specificã , fãrã sã punem în pericol existenþa moralã, tot atât
de imposibilã este ºi negarea universalitãþii umane. Doar imaginea clarã ºi
fermã a idealului naþional moral, recunoscut în istoria naþiunii ca expresie
în timp ºi spaþiu a spiritului naþional, este în stare sã ne fereascã de cele douã
ispite ºi pericole.
6. Prin scurta noastrã schiþã vom ajunge ºi la problema: cum se pot
împlini, în condiþiile unei existenþe limitate ºi aservite, cerinþele etice cele
mai înalte ale vieþii minoritare, ºi anume slujirea idealului naþional colectiv?
Nu doresc sã mã ocup cu dificultãþile practice pe care le întâlnim referitor la
acest subiect, deoarece ele nu aparþin sferei principiilor; vreau doar sã menþionez faptul cã devotamentul faþã de instituþiile noastre culturale nu va aduce roade pânã când ideea educaþiei morale a naþiunii, ca un imperativ categoric, nu devine subiectul central al întregului nostru program cultural.
Educaþia eticã a naþiunii va avea ca rezultat concentrarea spiritualã,
datoritã cãreia toþi membrii colectivitãþii minoritare, sau cel puþin marea sa
majoritate, se vor ataºa de marile obiective, unitare, ºi se va pune capãt atomizãrii ºi divizãrii atenþiei ce apare când aici, când colo, ºi care nu poate fi
suportatã de societatea noastrã naþionalã. A doua idee, a cãrei realizare va
face posibilã susþinerea idealului naþional chiar ºi în condiþii limitate, este
cea care va arãta cum se poate sluji ºi realiza idealul naþional alimentat de
spiritul libertãþii morale, chiar ºi cu mijloace modeste, sãrãcãcioase. O naþiune nu are viitor decât dacã este capabilã sã fie darnicã chiar ºi din sãrãcie,
deoarece o asemenea jertfã este într-adevãr cea a inimii. Iar etica supremã a
minoritãþii naþionale culmineazã cu legea jertfirii inimii.

II. Idealul concepþiei de viaþã maghiarã în Ardeal
1

1. Problema unui ideal de concepþie de viaþã referitoare la fiinþa noastrã
maghiarã transilvanã nu a mai fost discutatã în mod serios ºi n-am fãcut nici
mãcar primii paºi spre conºtientizarea ei. Nu ne-am ocupat încã niciodatã
temeinic de acest subiect de importanþã vitalã: se poate oare vorbi, avem oare
1

În sensul termenului german Weltanschauung (nota trad.).
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voie sã vorbim despre o concepþie de viaþã maghiarã transilvanã unitarã sau
mãcar despre idealul ei? Se poate oare aduce la un numitor comun al unei
concepþii de viaþã, privind mãcar trãsãturile de bazã, marea divizare spiritualã, comparativ cu numãrul maghiarimii, existentã astãzi printre noi? ªi dincolo, ºi mai presus de toate acestea: transilvanismul ºi maghiarimea 
cum ºi prin ce definesc ele idealul unei concepþii universale despre viaþã?
Sunt convins cã ºi astãzi  când este încã mare numãrul acelora care au încercat sã elimine aceastã temã, din spaþiul oricãrei activitãþi creative, ca fiind
neplãcutã ºi, dupã motivaþiile lor, neautorizatã, menitã sã fie discret trecutã
cu vederea  discutarea acestei probleme este extrem de nepopularã. Cu ajutorul unei abile manevre ideologice, democraþia socialã a reuºit cândva sã
declare religia problemã privatã, având tendinþa ascunsã de a o transforma
într-o afacere clandestinã pentru a neutraliza critica socialã ºi influenþa sa
moralã nobilã ºi distinsã, iar  trebuie sã recunoaºtem  manevra i-a reuºit pe
deplin; tot aºa, exponenþii unor curente de gândire încearcã, propagând însã
propria lor concepþie de viaþã în mod consecvent, sã transforme ºi subiectul
acesta într-o problemã privatã, eliminând astfel orice concurenþã. Sunt absolut convins cã marile probleme de politicã, eticã, culturã ºi ale educaþiei
naþionale privind maghiarimea din Ardeal au o strânsã legãturã cu aceastã
chestiune. Pânã când cel puþin nu discutãm tema respectivã, pânã când nu
ne vom ocupa de ea temeinic, aºa cum o cere teama apãsãtoare a unui destin
istoric comun, pânã atunci existenþa maghiarimii se aseamãnã în continuare
cu viaþa unor animale domestice legate unele de altele în drum spre abator,
ce înainteazã smuncindu-se ºi târându-se când înainte sau înapoi, când spre
dreapta sau stânga. Nu putem alcãtui un front conºtient, neclintit, decis, nici
sã asigurãm un progres comun paºnic, decât prin solidarizare în ceea ce
priveºte bazele comportamentului nostru ideologic cel mai intim.
2. Fãrã o concepþie despre viaþã nici individul, nici naþiunea nu supravieþuieºte. Mai ales nu în zilele noastre. Cea mai sigurã cale spre nimicirea
existenþei este umbrirea perspectivelor. Astãzi, în epoca recordurilor aeronautice ºi a undelor radio invizibile, dar cu siguranþã existente, sublime simboluri ale marilor sinteze mondiale, maghiarimea din Ardeal nu poate
renunþa, fãrã sã-ºi pericliteze propria existenþã, nici la comunitatea popoarelor ºi cea a culturilor, dar nici la marea colectivitate a lumii, aºadar nu se
poate debarasa de factorul ce o determinã în cel mai intim comportament al
ei. Astãzi, atâtea ºi atâtea planuri ale vieþii comunitare sunt fie închise, fie
accesibile doar limitat în calea autoafirmãrii naþionale, încât aceasta trebuie
sã-ºi adune cele mai bune elemente pe arena vieþii cultural-spirituale cea
mai intimã posibilã, unde sã-ºi valorifice cea mai aleasã carismã naþionalã.
Dacã aºa stau lucrurile, este clar cã problema atitudinii referitoare la o
concepþie de viaþã comunã nu mai poate fi amânatã. Trebuie sã trec dincolo
de casa mea, de oraºul meu, de poporul ºi de naþiunea mea, dincolo de sfera
Ardealului, de graniþele þãrii, a Europei, dincolo de acest glob pãmântesc vizibil, sã chestionez în cel mai radical mod tot ºirul acesta de entitãþi ºi sã iau
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atitudine nu doar în mine ºi referitor la mine, dar privind ºi întreaga mea naþiune maghiarã din Ardeal. O viaþã conºtientã nu poate avea decât naþiunea
care poate îngloba în urma acestor întrebãri radicale punctele de legãturã ale
solidaritãþii membrilor ei. Eu nu pot munci, trãi, lupta, plânge sau a mã bucura împreunã cu ceilalþi dacã n-am siguranþa cã sunt unit în slujirea scopurilor celor mai înalte, fãrã nici o reþinere, cu cei cu care nu întâmplarea, ci verdictul ultim m-a pus în acelaºi rând. Grecii antici erau cel mai profund legaþi
prin concepþia lor de viaþã care punea pe prim plan armonia, proporþionalitatea, iar când estetismul lor ideologic a suferit o decãdere dând naºtere la miºcãri de idei antagoniste, pur ºi simplu au pierit. Romanii au fost susþinuþi de
pânza de oþel a ideologiei lor juridico-utilitaristã ingenios þesutã. Etalarea forþelor naþionale ale poporului german, ieºit din haosul german, a început cu
adevãrat atunci când eticismul ce formeazã caracterul sãu de bazã s-a dezvoltat pânã la nivelul în care Fichte a fost capabil sã reuneascã în termenul de
Deutschtum[1] angajarea moralã, pe care a dat-o exemplu nu doar oamenilor de ºtiinþã, dar ºi întregii sale naþiuni. Astãzi, criza germanilor este cauzatã în primul rând ºi explicatã prin faptul cã se încearcã destrãmarea, distrugerea termenului de naþiune eticã de cãtre ideologii strãine duºmãnoase. Forþa
ºi supremaþia mondialã a popoarelor anglo-saxone se înrãdãcineazã în concepþia lor moralã conºtientã, ce educã în spiritul activismului. Iar în spatele
tuturor realizãrilor franceze nu se ascunde oare instinctiv naþionalismul lor
romantic, sau dacã vreþi romantismul naþional? Nu cred cã constatãrile fãcute ar fi pure construcþii de filosofie istoricã, deoarece caracterul ºi istoria acestor naþiuni par a dovedi afirmaþiile noastre.
Aºadar, luarea de poziþie în ceea ce priveºte concepþia de viaþã pentru
fiecare naþiune înseamnã formarea ºi conºtientizarea bazelor de existenþã
naþionalã colectivã. Funcþia cea mai universalã a existenþei naþionale colective, educaþia naþiunii, nu poate fi actualizatã pânã când n-am stabilit un ideal conform concepþiei noastre despre lume, spre care ne îndreptãm ºi la
lumina cãruia trebuie sã vieþuim.
3. Înainte de a continua aceastã temã trebuie sã clarificãm ce înþelegem
prin concepþie despre lume ºi ce legãturã are ea cu conºtiinþa unui popor sau
a unei colectivitãþi?
Concepþia despre lume este luarea de poziþie conºtientã în ceea ce priveºte întreaga realitate a lumii înconjurãtoare. Iar atitudinea conºtientã
include douã componente: a) cunoaºterea sinteticã a universului; b) activitatea personalã cu care pretindem cã luãm parte la existenþa lumii. Concepþia despre lume nu este aºadar o pasivã contemplare a universului, ci un
comportament atât teoretic, cât ºi practic, într-o relaþie de interdependenþã
unul de altul, în aºa fel încât cunoaºterea teoreticã este precedatã ºi urmatã
de modelarea practicã a lumii ºi, invers, aceastã modelare practicã ºi creativã se leagã întotdeauna de cunoaºterea teoreticã. Noþiunea logicã de concepþie a lumii exclude aºadar considerarea ei ca o simplã chestiune de ºtiinþã
sau înþelepciune de cabinet.
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Aceastã concepþie cuprinde toatã realitatea lumii, adicã pe lângã ideea
universului ea implicã ºi o luare de poziþie privind omul, deoarece ºi acesta
face parte din realitatea înconjurãtoare, ºi astfel împreunã cu lumea devine
ºi el obiectul acestei atitudini.
Cu aceste constatãri însã nu am epuizat definirea noþiunii, ci am schiþat
doar limitele sale cele mai largi ºi generale.
Clarificarea acestei noþiuni se face odatã cu constatarea acelei responsabilitãþi speciale în ce priveºte atitudinea faþã de lume, ºi anume aceea de a
cunoaºte, de a înþelege, de a vedea în toatã claritatea sa baza calitativã a
lumii ºi a omului, pentru ca astfel sã se întrezãreascã esenþa realitãþii universului. Discutarea acestui aspect duce apoi negreºit la marea problemã a existenþei lui Dumnezeu ºi cere o luare de poziþie legatã de El. Orice fel de concepþie ar adopta cineva, nicicum nu poate ocoli cea mai gravã problemã a
omului, aceea de a lãmuri realitatea ºi adevãrul lui Dumnezeu, deoarece
temelia calitativã a lumii ºi a omului îl constrânge tocmai în acest sens.
Motivaþia cea mai puternicã a concepþiei despre lume, dupã cum reiese din
cele spuse pânã acum, este faptul cã spiritul uman conºtient vrea sã contemple
de pe culmile cele mai înalte ale conºtiinþei relaþiile cele mai profunde percepute de mintea omului, dintre ideea omului ºi a lumii cu universul, cât ºi dintre
om ºi lume. Evident, aceste relaþii generale ºi profunde nu pot fi surprinse decât
într-o anumitã structurã spiritualã, adicã în anumite construcþii filosofice. Motiv
pentru care sarcina elaborãrii unor concepþii despre lume revine întotdeauna în
primul rând filosofiei, deoarece ea este cea care posedã acele premise de principiu ºi metodologice care sunt indispensabile unui astfel de rol.
Se înþelege din cele spuse cã formarea unei concepþii despre lume nu
este lãsatã pe seama individului, de acceptarea sau respingerea lui, ci are un
anumit caracter de obligativitate. Acest lucru este valabil în mod cert doar
privind indivizii ºi colectivitãþile care au ajuns la un anumit grad de reflexie.
Astfel, nevoia de a avea o concepþie despre lume, atât în viaþa indivizilor, cât
ºi în cea a colectivitãþilor este dovada creºterii, decãderii sau rãmânerii în
urmã a gradului de inteligenþã. Dimensiunile ºi nivelul pe care le atinge viaþa noastrã depind de raportarea lor la marile conexiuni universale. Vom
aºtepta de la viaþã ºi vom conferi valoare vieþii noastre în mod proporþional
cu interesul acordat acestor conexiuni universale majore.
În legãturã cu subiectul nostru s-ar putea pune întrebarea: ce are de-a face
cu formarea unei concepþii despre lume, dincolo de individul legat de filosofie, comunitatea popularã, naþionalã, socialã activã, care nu face filosofie? Ca
sã putem rãspunde la aceastã întrebare trebuie sã ne referim la douã criterii.
Primul este afirmaþia lui Rickert[2] pe care o considerãm în totalitate adevãratã nu doar pentru viaþa unora, ci ºi în existenþa colectivitãþilor, ºi anume cã trãieºte numai cine are un reper valoric. Naþiunea care-ºi ascunde capul în oraºul-nisip al propriei sale vieþi de mic burghez nu poate fi decât una imobilã,
muribundã. Iar naþiunile dotate cu repere valorice, dacã au destulã energie spiritualã, strãbat în mod necesar interdependenþele apropiate pentru a ajunge la
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conexiunile cele mai mari tangibile. Este stângace orice viaþã naþionalã care
priveºte ºi încearcã sã-ºi rezolve problemele sale concrete de existenþã în mod
izolat. Iar pentru cã rezolvarea conexiunilor ideatice presupune un spirit-filosof, putem afirma cã filosofia în spirit naþional este parte integrantã a vieþii
naþionale desãvârºite. Al doilea criteriu este constatarea cã individul nu se
poate sustrage de sub influenþa orientãrii ideatice colective. Are dreptate Dil2
they: Der Einzelmensch als isoliertes Wesen ist eine blosse Abstraktion [3].
Aºadar, este imposibil ca atitudinea individualã în ce priveºte concepþia
despre lume, ignorând relaþiile naþionale sau populare, sã existe doar în paralel, fãrã interdependenþã, sau chiar în coliziune. Poziþiile individuale trebuie
sã creeze în mod necesar o rezultantã faþã de care poate manifesta individul o
notã aparte, dar nu se poate izola. Mai mult decât atât, trebuie sã spunem cã o
astfel de atitudine colectivã a unei naþiuni trebuie sã exprime voinþa naþionalã de cel mai înalt grad, care se situeazã totdeauna deasupra forþelor ºi performanþelor umane individuale. De aceastã voinþã naþionalã superioarã, de Eu-ul
colectiv ce integreazã cele mai mari valori ale sufletului naþional, calitãþile sale
cele mai nobile, depinde calitatea existenþei naþiunii, deci viitorul ei.
4. Cu aceasta am ajuns, cred, la acel punct al expunerii noastre de unde
putem pune întrebarea: în ce mãsurã determinã transilvanismul ºi maghiaritatea idealul nostru privind concepþia despre lume? Ce fel de trãsãturi specifice conferã acestei concepþii faptul cã aparþinem Ardealului ºi maghiarimii?
Sã începem tratarea problemei cu afirmaþia cã maghiarimea din Ardeal, aºa
cum o dovedeºte cea mai realã ºi mai lucidã viziune a istoriei, s-a confruntat întotdeauna cu misiuni grele, ce depãºeau forþele sale cantitative. Atât faptele ºi evenimentele politice ºi culturale din sânul ei, cât ºi cele externe ne demonstreazã
aceastã constatare. Din ea rezultã faptul cã maghiarimea, datoritã încercãrilor
istorice, trebuia mereu sã-ºi etaleze, sã-ºi aducã la suprafaþã cele mai bune, cele
mai oþelite forþe ale sale. Astfel, este evident cã lovituri extrem de puternice au
spart înveliºul extern al înzestrãrilor naturale, pentru ca sâmburele din interior sã
se poatã înfiripa ºi înflori. Sub povara luptelor continue, sufletul maghiar transilvan a cãpãtat o viziune tragicã. Cu o bucurie de-a dreptul stranie se angaja în conflictele cele mai aprige, ce ameninþau cu deznodãmintele cele mai periculoase, ºi
în pofida pierderii de teren exterior considera o realã victorie îmbogãþirea eu-lui
sãu interior, eliberarea adevãratei sale fiinþe. O astfel de concepþie explicã de ce
adevãratul suflet maghiar a reuºit mereu sã considere ºi evenimentele vieþii de zi
cu zi sub specie aeternitatis ºi îºi muta cu o naturaleþe de la sine înþeleasã centrul
de gravitaþie al existenþei ºi al universului sãu în eternitate. Aceastã viziune tragicã ºi nu un dogmatism abuziv sau pasiunea au fost motivul cã secolele XVII-XVIII au constituit perioada disputelor, luptelor ºi frãmântãrilor religioase în istoria
Ardealului. Istoria destinului maghiar din Transilvania, pierdutã în negura vremii, confirmã cã într-adevãr, pentru cel de aici, nu viaþa fizicã însemna bunul de
cel mai mare preþ, ci viaþa spiritualã, consideratã ca un imperativ suprem.
2

Individul ca existenþã izolatã este o purã abstracþie.
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Aceastã concepþie aparte motiveazã faptul cã înaltele criterii morale erau
mereu decisive pentru spiritul ardelean. Chiar dacã au avut loc greºeli grave
sau mari cãderi, dupã cum s-au ºi întâmplat, acestea n-au fost decât dereglãri
ºi boli periferice ºi nu centrale ale organismului viu al spiritului naþional. Nu
trebuie decât sã urmãrim excelenta monografie a lui dr. Imre Lukinich, nu
demult apãrutã, sub titlul Istoria familiei conþilor Bethlen din Beclean[4], ºi
vom putea constata, prin istoria unei familii ce a jucat un rol proeminent în
istoria Ardealului, câtã putere moralã, fidelitate, cât sacrificiu de sine, câtã
cumpãtare ºi disciplinã, câtã perseverenþã, rãbdare ºi dragoste de muncã
exista, strãlucea în Ardeal, chiar ºi doar în istoria unei singure familii. Iar
asemenea familii sunt încã multe! De ar veni cât mai repede cineva care ar
scrie ºi monografia lor, ca sã vedem de aproape cine ºi cum am fost, cine ºi
cum trebuie sã devenim, dacã vrem sã trãim.
ªi cât de mãreaþã sarcinã ar fi aceea de a arãta ºi dovedi cu date exacte
luate din corespondenþe, jurnale, însemnãri ºi operele literare ale epocilor
trecute, cã sufletul maghiar din Ardeal, oricât a îndrãgit viaþa pãmânteanã,
activitatea de zi cu zi, oricât de mult s-a ataºat de bunurile sale materiale sau
de poziþiile sociale, de stat ºi de cele ale vieþii publice, oricât de importante
ar fi considerat influenþele sale asupra puterii, toþi aceºti factori nu i-a preþuit niciodatã pentru sine, ci a ºtiut întotdeauna sã-i ridice deasupra cotidianului, sã-i punã în slujba scopului ideal: împãrãþia lui Dumnezeu. Cetatea
Bethlen din Criº se sprijinã pe arcadele unei biserici într-un minunat stil
arhitectonic: excelent simbol al faptului cã sufletul maghiar ardelean cãuta
ºi gãsea temelia vieþii fizice cotidiene mereu în afara sinelui.
Acest suflet arãta multã seriozitate moralã ºi era întotdeauna de partea
oricãrei reforme ideologice ºi religioase chibzuite, pe de altã parte ºtia sã
refuze cu o tãrie cumplitã orice iniþiativã neserioasã sau dubioasã. A deschis
cale largã fiecãrei reforme religioase care contribuia la întãrirea spiritului
sfânt ºi nobil, care aducea roadele culturii sau servea gloria lui Dumnezeu,
însã avea destulã putere ºi pentru a reprima orice tendinþã ºi miºcare limitativã ºi dãunãtoare vieþii.
Poziþia ideologicã a spiritului maghiar ardelean cel mai bine se observã
din atitudinea sa legatã de idealul libertãþii. El ºtia mereu sã punã pe un cântar deosebit de sensibil libertatea ºi libertinajul. Libertatea n-a fost pentru el
doar o categorie a formei, ci steaua de pe culmea unei vieþi spirituale înalte,
pe care a urmat-o scoþând la suprafaþã din adâncul propriului suflet tot ce
era mai valoros ºi mãreþ, asigurând aceste valori ºi celorlalte popoare cu care
convieþuia, sperând ca sâmburii credinþei sã încolþeascã ºi în sufletul lor.
Asuprire maghiarã n-a existat niciodatã pe acest pãmânt. Orice autocraþie ºi
tiranie care a întinat vreodatã acest pãmânt a venit din mâini ne-maghiare,
sau cel puþin n-a fost inspiratã de spirit maghiar. Trebuie sã accentuãm însã
ºi faptul cã degradarea libertãþii în libertinaj nu provenea niciodatã de la
suflete maghiare. Miºcãrile demagogice din Ardeal au izvorât mereu din spirit strãin, de aceea erau întotdeauna fenomene trecãtoare.
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5. Idealul unei concepþii despre lume a maghiarilor ardeleni ne adreseazã astãzi aceleaºi imperative, care au alimentat ºi însufleþit sufletul lor de-a
lungul istoriei.
Acest ideal ne cere astãzi o viaþã spiritualã la fel de unitã, în care religia,
politica, estetica se deosebesc una de alta ºi limitele lor nu se încurcã, dar
toate acestea sunt trãite în aºa fel încât cel superior devine mereu factorul de
creaþie, de inspiraþie, de catalizare ºi de motivare pentru celelalte. Aceastã
concepþie despre lume nu poate neglija nicicând Evanghelia cu valoare universalã a lui Dumnezeu.
Conform concepþiei noastre trebuie sã ne orânduim viaþa într-un mers
universal, lãsându-ne inima ºi ochii mereu deschiºi pentru perspectivele
largi ºi aspiraþiile înalte.
Concepþia noastrã despre lume ne obligã sã ducem o viaþã colectivã, unde
principala noastrã activitate nu este ascunderea unor fisuri cu mici efecte ale
compromisurilor, nici înteþirea grijulie ºi entuziastã a unor ambiþii, ci întãrirea întregii puteri spirituale maghiare din Ardeal ºi slujirea comunã a unei
mari ºi universale voinþe prin charismele ºi talentele noastre individuale.
Idealul acestei concepþii despre lume este o stea de pe cer, aprinsã de
Dumnezeu. De n-o urmãm, El ne va lãsa singuri, pentru a merge pe drumul
ales de noi, ca niºte visãtori, în mod arbitrar. Atenþie, pe drumul trasat de
Dumnezeu învingem, pe cel ales de noi arbitrar ne pierdem. Eu sunt convins
cã suntem sortiþi biruinþei ºi nu pieirii!
În Erdélyi Tudományos Füzetek [Caiete ºtiinþifice ardelene], 11/1928.
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
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[1] Termenul de Deutschtum semnificã spaþiul germanitãþii, constituit din teritoriile locuite de germani ºi de germanofoni în afara Germaniei. În ceea ce-l priveºte pe
filosoful german Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), acesta a elaborat un Sistem al
eticii, în 1798, în care, alãturi de Fundamentele dreptului natural (1796), a considerat
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cã existenþa socialã este determinatã pornindu-se de la corpul uman, reabilitat. De altfel, la el, teoria dreptului ºi teoria moralei sunt aplicaþii la teoria ºtiinþei, raþiunea
neputându-se realiza decât prin individ, acesta din urmã coexistând cu ceilalþi indivizi. De aici rezultã cã viaþa socialã presupune o limitare reciprocã a libertãþilor individuale, acest lucru constituind principiul dreptului, iar rolul statului este de a garanta acest drept, pentru cã statul se bazeazã pe contractul social.
[2] Heinrich Rickert (1863-1936), filosof german neokantian, fiind împreunã cu Windelband unul din principalii exponenþi ai ªcolii de la Baden. A fost preocupat îndeosebi de metodologia ºtiinþelor istorice, iar teoriile lui etice ºi analizele din domeniul
culturii au influenþat sociologia modernã. Este autor al unor lucrãri precum: Der
Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie, Tübingen
und Leipzig, Verlag von J.C.B. Mohr, 1904; Die Grenzen der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, Tübingen,
J.C.B. Mohr, 1902 (reed. 1913); Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der
philosophischen Modeströmungen unserer Zeit, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1920; Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1921 (reed. 1926); Die
Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine Einführung, Heidelberg, Winter, 1924;
Grundprobleme der Philosophie. Methodologie  Ontologie  Anthropologie, Tübingen,
J.C.B. Mohr, 1934; În filosofia româneascã, A.D. Xenopol  preocupat de teoria istoriei (prin lucrarea sa Les principes fondamentaux de lhistoire, 1899, reeditatã în 1908,
dar ºi numeroase alte studii), abordeazã critic ºi concepþiile lui Rickert, cu care a
întreþinut de altfel o interesantã corespondenþã pãstratã la Biblioteca Centralã de Stat
din Bucureºti. Mai nou, asupra lui Rickert vezi: Christian Krijnen, Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und systematische Studie zu den Prinzipien der
Wertphilosophie Heinrich Rickerts, Würzburg, Königshausen und Neumann, 2001
(Studien und Materialien zum Neukantianismus; Band 16); Anna Donise, Il soggetto
e levidenza: saggio su Heinrich Rickert, Napoli, Loffredo, 2002.
[3] Wilhelm Dilthey (1833-1911), filosof german, unul din fondatorii hermeneuticii în
domeniul ºtiinþelor sociale. Din ediþiile mai recente ale operelor sale se cuvin a fi
amintite: Allgemeine Geschichte der Philosophie: Vorlesungen 1900-1905, hrsg. Von
Gabriele Gebhart und Hans-Ulrich Lessing, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2000, ºi Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (1910), Einl.
Manfred Riedel, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2001. Asupra acestui gânditor vezi,
mai nou: Joachim Thielen, Wilhelm Dilthey und die Entwicklung des geschichtlichen
Denkens in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert, Würzburg, Königshausen &
Neumann, 1999; Dieter-Jürgen Löwisch, Wilhelm Dilthey: Grundlinien eines Systems
der Pädagogik und Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen Wissenschaft, Darmstadt, Wiss. Buchges., 2002; Uhle Reinhard, Wilhelm Dilthey: ein
pädagogisches Porträt, Weinheim, Beltz, 2003; Rodi Frithjof, Das strukturierte Ganze.
Studien zum Werk von Wilhelm Dilthey, Weilerswist, Velbrück, 2003.
[4] Este vorba de lucrarea istoricului ºi profesorului universitar Imre Lukinich (18801950), A gróf bethleni Bethlen család története (Budapesta, 1927), care ºi-a fãcut studiile la Cluj, dar care din 1912 s-a mutat la Budapesta. În afara cãrþii menþionate, a
mai publicat: I. Rákóczi György és a lengyel királyság [György Rákóczi I ºi regatul polonez] (1907); Erdély területi változásai a török hódoltság korában 1541-1711 [Schimbãrile teritoriale ale Ardealului în perioada vasalitãþii otomane] (1918); A szatmári béke
története és okirattára [Istoria ºi arhiva documentarã a pãcii de la Satu Mare] (1925);
Magyar történelem életrajzokban [Istoria maghiarã în memorii] (1930); II. Rákóczi
Ferenc felségárulási perének története és irattára [Arhivele documentare ºi istoria procesului de trãdare a lui Ferenc Rákóczi II] (1935).
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DARURILE VIEÞII MINORITARE
Titlul poate fi considerat deopotrivã o provocare îndrãzneaþã ºi o probã
de oportunism de cea mai joasã speþã.
Eu l-am scris aici ca pe un strigãt victorios ºi vãdit al vieþii, drept îndemn
ºi judecatã.
Ne e dat sã auzim zi de zi cã viaþa de minoritar e un blestem, o mizerie
apãsãtoare ºi un povârniº cãtre moarte în viaþa naþiunii maghiare. A vorbi
despre maghiarimea minoritarã înseamnã a vorbi despre o grãmadã de
nedreptãþi ºi imixtiuni brutale. Aceste afirmaþii sunt absolut adevãrate. Destinul minoritar poate însemna într-adevãr risipirea unui popor, destrãmarea,
distrugerea, în cele din urmã dispariþia, moartea sa. Dar destinul minoritar
va însemna aceastã teribilã moarte tocmai atunci când însuºi poporul ajuns
sã aibã o asemenea soartã nu vede altceva decât moarte, dacã nu e în stare
sã producã acele forþe care sã-l poatã menþine în noile condiþii.
Soarta pe care o va avea maghiarimea minoritarã depinde de felul în care
se vede ea însãºi, dacã se recunoaºte ºi iºi recunoaºte destinul ºi menirea în
oglinda Vieþii sau în aceea a Morþii.
Eu îndrãznesc sã spun cã ramurile condamnate la o soartã minoritarã ale
copacului maghiar sunt grele de rod, de o bogãþie de fructe coapte.
Ce-i drept, a vorbi despre aceste roade nu e o sarcinã din cele mai fericite. Gura lumii zice cã nu e un bun maghiar, cã e un oportunist acela care
vede o viaþã vie, un viitor strãlucit ºi ºanse libere de afirmare chiar ºi acolo
unde în mod oficial n-ai voie decât sã-þi fluturi doliul ºi sã jeleºti.
Dar judece fiecare dupã cum crede. Crezul meu e acesta: puteri mai
mari decât noi ne-au menit cu voie constrângãtoare sã purtãm aceastã
soartã. Aceastã soartã minoritarã ne-a potopit, trãim într-însa, de ce sã
murim sub apãsarea ei, de ce sã-i vedem doar spectrele care ameninþã sã
ne înghitã, atunci când are ºi daruri þiitoare de viaþã? Sã fim nebuni ºi sã
nu acceptãm compensaþiile vieþii, prin care vrea sã ne dea cu ir vindecãtor rãnile dureroase ale vieþii noastre? De ce sã nu vedem viaþa ºi acolo
unde altora nu le miroase decât a moarte? Greu încercata maghiarime
minoritarã meritã sã descopere acele mãrgãritare pe care trupul sãu de
scoicã sfârtecatã de dureri le-a dat la ivealã întru bucuria fiecãrui maghiar
ºi a lumii întregi.
Mai mult, întorc vorba ºi zic: sunt niºte sinucigaºi, niºte orbi, niºte ciocli pentru propriii lor fraþi maghiarii care nu vãd toate acele daruri pe care
destinul minoritar le-a produs nu numai spre folosul celor ce trãiesc în
minoritate, dar ºi al ansamblului maghiarimii. Aceste daruri sunt rodul sufe126
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rinþei a milioane de vieþi maghiare, sã nu ne parã rãu de codrul acela de pâine pentru care am trudit.
Cumpãna destinului minoritar: într-un talger al balanþei joacã Moartea,
în celãlalt Viaþa. Destinul minoritar înseamnã mai multã Moarte ºi mai multã Viaþã. Moartea mai multã e învinsã de Viaþa ºi mai multã.
1. În lume  chiar dacã e sfâºiatã ºi risipitã în multe þãri  existã numai
o singurã maghiarime. Existã un soi de oameni, milioane ºi milioane de indivizi pe care o forþã misterioasã îi împinge sã se declare maghiari chiar ºi dacã
au de suferit din pricina asta. Acelaºi destin, aceeaºi vocaþie, acelaºi suflet
þin laolaltã milioane întru verbul acesta: sunt maghiar. Cei care mãrturisesc
cu adevãrat întru aceasta, cei care sunt cu adevãrat membri ai neamului
maghiar, nu ºtiu de ce, dar mãrturisesc, pentru cã trebuie sã mãrturiseascã.
Acest neam maghiar cu o aceeaºi rãdãcinã în trecutul sãu, identic întru limbã, edificând pe baza unor legitãþi interioare o culturã unitarã se constituie
într-o naþiune, într-o comunitate sufleteascã prin respectarea echilibratã a
legitãþilor recunoscute în ea însãºi ºi a legilor universale, de un rang superior, ale spiritului.
Neamul maghiar unitar trãieºte în mai multe þãri ºi trebuie sã se confrunte cu cele mai diverse determinaþii pentru a-ºi putea pãstra sufletul, destinul,
vocaþia unitare. Cea mai mare primejdie a vieþii maghiare este azi tocmai
aceea cã, supusã fiind unui infinit ºir de efecte, unitatea ei se aflã într-un
moment de cumpãnã.
Dintre factorii care ar putea dizolva unitatea, cei mai teribili sunt aceia
pe care îi include conceptul de existenþã minoritarã. Destinul minoritar a
sustras o mulþime de unguri din cadrul statului ungar, le-a barat calea cãtre
simbioza fãrã opreliºti cu cultura universalã maghiarã. Maghiarii minoritari
au încãput într-o mãsurã mai mare sub influenþa unor neamuri strãine.
Aceastã fragmentare e o realitate datã. Cum se poate pãstra totuºi, în condiþiile unor factori determinanþi de asemenea gravitate, unitatea maghiarã?
Pe cât de periculos e într-adevãr sã nu recunoºti pericolul real al distrugerii unitãþii, tot pe-atâta de periculoasã, sinucigaºã atitudine e refuzul de a
vedea noile cãi ale unitãþii. Sã nu ne lãsãm convinºi de aparenþa cã, odatã cu
destrãmarea unitãþii politice, cu paralizarea parþialã a legãturilor culturale,
s-ar fi distrus ºi unitatea de neam a maghiarimii, comunitatea sa de destin.
Fie cã sunt majoritari, fie cã sunt minoritari, maghiarii trebuie sã-ºi poarte
privirea limpede vãzãtoare asupra întregului câmp al vieþii maghiare. Cauza
posibilã a adevãratei noastre rupturi se conþine în faptul cã însãºi maghiarimea fragmentatã neglijeazã reala cunoaºtere reciprocã. Populaþia þãrii-mamã,
de pildã, e într-o uriaºã mãsurã indusã în eroare cu privire la maghiarii aflaþi
în situaþie minoritarã. Ochii sãi sunt reglaþi spre a nu vedea decât moarte în
viaþa maghiarilor care trãiesc în condiþii minoritare. Dacã ne raportãm întradevãr la unitatea maghiarã întru suflet ºi soartã ca la o comoarã þinutã la
mare preþ, atunci întregul corp maghiar trebuie sã-ºi îndrepte atenþia asupra
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acelor roade pe care viaþa maghiarã minoritarã le-a produs întru hrana întregii maghiarimi.
Maghiarimea trebuie sã-ºi continue calea ca viaþa tânãrã a unui fluviu,
reînnoindu-se tot mereu, reacþionând cu elasticitate la diferitele influenþe pe
care le întâlneºte. Dacã credem într-adevãr în prezentul maghiar ºi în viitorul maghiar ºi maghiarimea nu înseamnã pentru noi doar o oarecare zi de
ieri ºi de azi lipsitã de glorie, atunci nu vom înceta sã cuplãm la viaþa noastrã majoritarã sau minoritarã toate acele forþe vitale pe care Viaþa le-a rodit
chiar în noi. Trebuie sã ne ridicãm deasupra noastrã înºine, spre a ne elibera devenind noi înºine cu adevãrat. În oglinda adevãratei noastre Vieþi eliberate, trebuie sã ne supunem unei revizii fundamentale.
Prin acest exerciþiu de viaþã avem sã aflãm ºi noua cale a unitãþii
maghiare.
Atitudinea maghiarã cea mai importantã a maghiarimii de dinainte de
rãzboiul mondial a fost politica. Ochii veghetori ai constructorilor maghiari
erau aþintiþi asupra edificiilor naþiunii maghiare ºi statului maghiar. Se construia statul naþional maghiar, dar o reacþiune de aceeaºi putere ca ºi acþiunea pe care i-o dedica þara îi proiecta pe cetãþenii sãi de neam strãin spre fraþii lor de sânge trãitori dincolo de hotarele þãrii. Atâta vreme cât urmãrisem
sã-i facem, cu ajutorul unor factori spirituali externi ºi de altã naturã,
maghiari pe toþi, am uitat în primul rând de noi înºine. Au existat maghiari
entuziaºti, emoþionante festivitãþi patriotice, dar adevãratul suflet maghiar
avea parte de prea puþinã hranã ºi de prea puþin aer necesare vieþii. În cadrul
statalitãþii strãvechea viaþã maghiarã s-a ofilit. Convingerea generalã era cã
lucrul cel mai important era maºinãria statalã, manifestarea cea mai exterioarã a neamului. Dacã cadrul exterior, statul, e puternic, atunci ºi conþinutul se menþine ºi se fortificã. Rãzboiul mondial ne-a arãtat destul de limpede cã maºinãria nu era bunã, când s-a ciocnit de alte maºinãrii, mai
puternice, s-a fãcut praf ºi pulbere.
Maghiarimea minoritarã nu numai cã s-a rupt de trupul statului maghiar
ci, mai mult, s-a pomenit într-o þarã nouã, condusã de un alt neam ºi iatã,
totuºi trãieºte, cãci sufletul sãu e pe cale de a se trezi ºi îºi cautã drumul,
care, ºi în cadrul unui alt stat, sã-i dea posibilitatea de a rãmâne maghiar,
prin recunoaºterea comunitãþii de soartã ºi de suflet. Recunosc cã cea mai
deplinã posibilitate de dezvoltare a unui neam e oferitã de viaþa într-un stat
independent, guvernat de el însuºi, dar destinul minoritar maghiar înfãþiºeazã întregii maghiarimi acel fapt îmbucurãtor cã sufletul maghiar ascunde
asemenea forþe ancestrale prin a cãror trezire, chiar ºi într-o þarã strãinã, se
poate menþine ºi-ºi poate asigura existenþa. Dacã sufletul ancestral, instinctual maghiar, singurul fapt justificator ºi productiv al vieþii statale naþionale,
se trezeºte, în el, ca în rãdãcini, trãiesc ºi persistã toate cele ce pot ivi mugurii unei noi vieþi. În rãdãcini rãmâne arborele tot, dã muguri iar ºi prinde noi
puteri, dar dacã se distruge rãdãcina, ei bine, atunci piere copacul întreg,
degeaba ne minþim împodobindu-l cu falsã viaþã ºi fructe inexistente. Primul
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mare dar al vieþii maghiare minoritare e revelaþia acestor rãdãcini, reîntregirea cu rãdãcinile vieþii maghiare, cu evidenþele sale strãvechi. Locul unitãþii
politice exterioare trebuie sã-l ia unitatea întru bazele maghiare ancestrale,
unitatea de neam ºi de suflet. Azi adevãraþii maghiari sunt aceia care-ºi revizuiesc întregul univers ºi nu se tem sã se reîntoarcã la rãdãcinile destinului
lor. Adevãraþii constructori maghiari îºi îndreaptã atenþia spre adâncuri, spre
rãdãcini, spre bazele ancestrale ale vieþii maghiare. Ei cautã semnele, valorile, relele specifice ale neamului maghiar. Întru aceastã cãutare ºi gãsire trebuie sã se identifice toþi maghiarii.
Unitatea politicã maghiarã s-a sfãrâmat. În locul ei trebuie creatã unitatea maghiarã de suflet. Aceastã unitate este mai perenã, mai profundã, mai
autonomã, mai purã, aºadar mai deplinã decât unitatea politicã exterioarã.
De asta ar fi trebuit sã-ºi dea seama maghiarimea chiar ºi fãrã sã fi avut parte de lecþia usturãtoare a Trianonului. Aºa, având parte, cu atât mai mult. Nu
zic cã viaþa unui popor n-ar fi mai reuºitã dacã acest front interior, aceastã
unitate interioarã n-ar fi apãratã ºi de un front politic exterior, dar construcþia frontului ºi unitãþii interioare e mai importantã decât orice altceva, cãci
tocmai absenþa lor a dus la sfâºierea statului ungar. Prin intermediul maghiarimii minoritare unite prin suflet, vremurile îi cheamã pe toþi maghiarii la
edificarea unitãþii de suflet a vocaþiei. Aceastã unitate sufleteascã nu înseamnã cã viaþa spiritualã maghiarã nu trebuie sã aibã diferite nuanþe în ceea ce
priveºte concepþia despre lume, ci ne îndeamnã sã scoatem la luminã valorile maghiare specifice ºi sã le înfãþiºãm  nouã ºi altora. Sã nu cântãrim
valoarea cuiva dupã felul concepþiei sale despre lume, ci prin acea slujire
prin care ºi-a asumat greul construirii unei naþiuni pe seama neamului sãu
maghiar.
Prin descoperirea de sine, prin recunoaºterea legitãþilor sale existenþiale
interioare specifice, identice în toate privinþele, unitatea plinã de vitalitate a
maghiarimii poate fi realizatã într-o manierã mai durabilã decât orice unitate politicã exterioarã. Tot maghiarul sã fie el însuºi: un maghiar adevãrat trãitor, pentru ca astfel vieþile tuturor maghiarilor lumii sã poatã deveni o unitate vie.
2. Crearea unitãþii vii nu se poate realiza decât prin revenirea la rãdãcinile vieþii maghiare. Existã, pe lângã nevoia de unitate, ºi alþi factori care
împing maghiarimea în totalitatea ei spre faptele ancestrale ale vieþii maghiare. Azi, a fi maghiar în Ungaria prezintã doar avantajul cã ºi locuitorii de
neam nemaghiar ai þãrii ar dori sã fie maghiari. În condiþiile minoritare situaþia e tocmai inversã, a fi maghiar la modul individual înseamnã a fi marcat
de rãni ºi de înapoiere. În esenþa sa, care e maghiarimea mai purã, mai instictualã, mai plinã de vitalitate: cea care asigurã avantaje, progres sau cea carel împiedicã tot mereu pe individ sã se realizeze? E uºor de rãspuns: maghiarul minoritar e un maghiar mai maghiar, cãci dacã ºi-a asumat soarta ºi-a
adus ºi prinosul de jertfã. Viaþa în condiþii minoritare, chiar dacã a lipsit o
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parte însemnatã a maghiarimii de forþele vieþii maghiare statale ºi naþionale,
a devenit într-o mãsurã incomensurabilã un factor de trezire a conºtiinþei
maghiare de neam, liantul comunitãþii maghiare de soartã. Iar existenþa naþionalã ºi statalã îºi are rãdãcina în existenþa neamului. În neam, ca în rãdãcini, se aflã conþinutã întreaga viaþã a copacului maghiar. Descoperirea
maghiarimii minoritare este de o uriaºã însemnãtate pentru viaþa întregii
maghiarimi. Ea grãbeºte rãspunsul la întrebarea: în ce mãsurã sunt maghiar
pentru avantaje sau din interes ºi în ce mãsurã sunt un maghiar în sine, de
neclintit, gata de jertfã?
Locul maghiarimii de faþadã trebuie sã-l ia maghiarimea interioarã, plinã de vitalitate.
În viaþa tuturor neamurilor ºi naþiunilor simbolurile care le exprimã
specificul joacã un rol de importanþã covârºitoare. Întru asigurarea ºi propãºirea identitãþii de sine, sentimentul naþional ºi conºtiinþa naþionalã dau
la ivealã ele însele simboluri care le exprimã esenþa. Aceste simboluri, ca
niºte oglinzi, þin mereu treazã atenþia popoarelor ºi o îndreaptã asupra lor
înºile. ªcolarul maghiar budapestan primeºte scrisori de pe ale cãror plicuri îi zâmbesc timbre ungureºti, vede tramvaie pictate cu sloganuri
patriotice, de deasupra porþii ºcolii sale îl întâmpinã stema maghiarã, e
liber sã cânte imnul maghiar, exerseazã limba maghiarã, vede sutele de creaþii ale vieþii politice maghiare în edificii, statui, instituþii, oameni, în
scrieri ºi în graiul viu. Simbolurile maghiare îl înconjoarã din toate pãrþile, îi amintesc de maghiaritatea sa. Multitudinea aceasta de simboluri exterioare comportã pericolul ca cel ce le contemplã sã vadã destinul maghiarimii ca fiind întru totul asigurat, preaputernic, se deprinde prea tare cu ele
ºi nu cautã rãdãcini mai adânci, simboluri mai strãvechi, mai pline de vitalitate. Maghiarimea minoritarã a rãmas cu foarte puþine simboluri exterioare. În viaþa sa politicã abia dacã are câteva simboluri: partidele politice
maghiare ºi publicaþiile politice maghiare. Pentru maghiarimea minoritarã
cultura naþionalã, limba naþionalã reprezintã simboluri mult mai însemnate, mai pline de viaþã decât pentru maghiarimea majoritarã. Un concurs de
cântece maghiare are în Transilvania o însemnãtate mult mai pregnantã
decât orice festival budapestan. Ardealul îndrãgeºte mai mult, gustã mai
intens roadele literaturii maghiare decât Alföld. Limba e azi pentru noi
adãpostul de pe urmã, are dreptate Széchenyi[1]: în limbã trãieºte naþiunea. Maghiarimea minoritarã se raporteazã ea însãºi la specificul sãu de
neam ca la o pavãzã simbolicã.
Viaþa maghiarimii minoritare constituie un mare avertisment pentru
întreaga naþiune maghiarã: nu se poate supravieþui cu simboluri exterioare
materializate, recurgerea exageratã la acestea poate avea un rezultat invers
decât cel scontat, distrage atenþia de la simbolurile mai profunde, mai pline
de vitalitate, mai rodnice. Primejdia cãreia trebuie sã-i facã faþã maghiarimea
minoritarã poate consta în schimb din incapacitatea de a prezenta, în condiþiile legale îngãduite ºi respectate, simboluri spirituale de o forþã de atracþie
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suficient de mare pentru a contrabalansa forþa de sugestie a simbolurilor
altor neamuri.
3. Cea mai evidentã modificare a fizionomiei maghiarimii minoritare
constã în apariþia unui spirit mai democratic. Aceastã democraþie nu înseamnã puterea poporului, ci o mai organicã interdependenþã, trecerea pe al doilea plan a barierelor sociale, solidaritatea diverselor clase, comunitatea creatoare de bunuri ºi cooperantã a maghiarilor minoritari. Într-un cuvânt: o
maghiarime mai sãnãtoasã, mai productivã, mai adevãratã. Meritã sã ne
îndreptãm atenþia asupra factorilor care au determinat constituirea acestui
spirit mai democratic. Factorii aratã cã aceastã transformare trebuia sã aibã
loc în mod natural.
În Transilvania, aristocraþia maghiarã prin naºtere, avere sau funcþie,
chiar dacã nu s-a nimicit întru totul, dar, în ceea ce priveºte influenþa sa, a
scãzut foarte tare spre minimum. Aceastã pierdere a influenþei a avut mai
multe cauze. Noile condiþii nu-i prea favorizau pe aristocraþi. Reforma agrarã
a jumulit serios marile latifundii, conducerea þãrii a intrat pe mâna aristocraþilor altui neam. Capitalul maghiar ºi-a pierdut în mare parte independenþa
faþã de activitatea capitalului românesc. Climatul cel mai nefavorabil pe care
destinul minoritar l-a rezervat protipendadei s-a vãdit în viaþa politicã. Funcþiile de conducere au fost preluate în mod natural de membrii altui neam.
În asemenea condiþii, rolul clasei de mijloc maghiare ºi al oamenilor de
rând a crescut într-o mãsurã uriaºã. Oameni de valoare, veniþi de jos, au ieºit
la suprafaþã.
Clasa de mijloc s-a confruntat cu o crizã poate încã mai gravã decât aceea
a protipendadei. Cel puþin o treime din funcþionarii de rang mediu s-au
expatriat, altã treime au cãutat alte domenii de activitate (industrie, comerþ)
sau au ieºit la pensie, restul ºi-au continuat, de bine, de rãu, vechea îndeletnicire. Din aceastã clasã de mijloc cincisprezece contingente lipsesc cu desãvârºire. Între cei de 26 ºi cei de 42 de ani se cascã o imensã prãpastie. Aceasta e groapa de obuz a rãzboiului. Se includ aici vieþile tinere participante la
rãzboiul propriu-zis, existenþele distruse în timpul rãzboiului ºi miile de
tineri refugiaþi la universitãþile ungare din 1918 pânã în 1925. Vechea clasã de mijloc maghiarã trãia de pe urma statului, aºa cum trãieºte aceastã clasã de mijloc ºi azi în Ungaria. Statul nu mai constituie un fundament sub
picioarele acestei clase de mijloc. Clasa de mijloc maghiarã, cea care a mai
rãmas ºi cea tânãrã, pe cale de formare, va fi îndreptãþitã ºi va avea o raþiune de a exista doar în mãsura în care se va putea identifica în mod organic
cu lucrãtorii manuali ai neamului. Aceastã tendinþã apare limpede în viaþa
tinerei generaþii maghiare minoritare.
Degringolada clasei de mijloc, retragerea forþatã din braþele ocrotitoare
ale statului ungar a sporit dintr-o datã importanþa lucrãtorilor manuali
maghiari de la oraºe ºi sate. Meseriaºii ºi comercianþii mai rãsãriþi din oraºe,
moºierii mai mici de la þarã, pe care reforma agrarã nu-i atinsese, micromo131
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ºierii mai însemnaþi au dobândit dintr-o datã roluri de conducere. Pierderile
suferite la nivelul superior au trebuit compensate de jos.
Pe lângã aceste modificãri de naturã internã, au existat ºi factori externi
care au contribuit la determinarea maghiarimii minoritare de a se democratiza. Neamurile sub imperiul cãrora a ajuns maghiarimea minoritarã duc o
viaþã mult mai democraticã decît maghiarii. În asemenea cadre statale ar fi
un anacronism sã reprezinþi în continuare acel spirit care, din pãcate, în
Ungaria actualã bântuie poate mai abitir ca niciodatã.
Maghiarimea a trebuit sã plãteascã un preþ greu pentru ca aceastã existenþã mai democraticã sã se constituie în rândurile sale. Pierderile au fost
grele, dar de ce n-am vedea ºi partea bunã a lucrurilor: acþiunea de organizare a muncii solidare a maghiarimii în slujba reciprocã a tuturor ºi posibilitatea dezvoltãrii libere a unor potenþialitãþi. Minoritar fiind e imposibil sã
acþionezi doar în folosul tãu propriu, fiece viaþã maghiarã capãtã sens ºi
îndreptãþire doar în lumina slujirii reciproce. Trebuie sã þinem cont de fiece
valoare maghiarã ºi nu putem permite sã nu se realizeze adevãratele talente
maghiare. Reiau punctul de vedere: asupra acestor daruri întreaga maghiarime trebuie sã se arunce cu lacomã poftã, dincoace ºi dincolo de hotare, viaþa pretinde instituirea unui spirit mai democratic. Sã avem mare grijã, în
acest punct pot apãrea cele mai acute diferenþe între maghiarii despãrþiþi de
graniþe, aici putem deveni noi cauzele apariþiei unor bariere distructive, ridicate în calea unitãþii.
4. Trãim vremurile unei mari întreceri între state. Niciodatã n-au depus
poate þãrile atâtea strãdanii ca azi în vederea fortificãrii lor proprii în faþa
altor þãri. În întrecerea dintre state, ceea ce scapã vederii e întrecerea dintre
neamuri. Cine gândeºte vede limpede cã într-o formã sau alta va trebui sã
vinã vremea când odatã cu estomparea graniþelor statale se va constitui statul mondial sau cel puþin o confederaþie a statelor europene. Viaþa universalã pretinde acest proces de universalizare. Nici o singurã crizã a epocii actuale nu se poate rezolva altfel decât într-un asemenea cadru universal. În acest
cadru universal se va produce însã marea întrecere biologicã ºi spiritualã
dintre rase, confruntarea fãrã arme dintre indivizii diverselor neamuri.
Pe când maghiarimea majoritarã se întãreºte ca stat ºi se comparã ca stat
cu alte state, maghiarimea minoritarã se mãsoarã ca neam cu alte neamuri;
putem formula ºi aºa: acolo o structurã se mãsoarã cu alte structuri, aici viaþa cu viaþa. În cazul maghiarimii minoritare întrecerea are loc pe plan biologic ºi spiritual. Aceastã întrecere presupune o acumulare mai mare de forþe
proprii, sporirea conºtiinþei de sine, mai multã tãrie interioarã. Maghiarii
minoritari iau parte la întrecere ca indivizi, aºadar se fortificã individual. În
cazul maghiarimii majoritare, cel ce coboarã în arenã e statul, care-i cuprinde ºi-i reprezintã pe indivizi ºi nici adversarul nu participã la confruntare
prin entitãþile sale componente, ºi persoanele aceluia sunt reprezentate de o
structurã, de o organizaþie. Astfel, întrecerea nu presupune o atât de mare
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acumulare a forþelor interne, un spor personalizat, ca în cazul maghiarimii
minoritare. Am putea spune cã maghiarimea minoritarã poartã deja rãzboiul
biologic ºi spiritual fãrã de arme al viitorului. În vreme ce alte popoare fãuresc arme deja aproape anacronice în vederea rãzboiului urmãtor, cele ce se
pregãtesc pentru adevãratul rãzboi sunt popoarele minoritare. Aceastã recunoaºtere trebuie sã pãtrundã fibrele întregii maghiarimi ºi, în cursul fortificãrii exterioare de voie-de nevoie, sã-i îndrepte toatã atenþia asupra acestei
pregãtiri. Nu vor avea viitor decât acele neamuri care, în structura lor biologicã ºi în viaþa lor spiritualã de toate orientãrile, vor ºti sã-ºi manifeste în cel
mai înalt grad identitatea de sine.
Trãind laolaltã cu neamurile care trãiesc în jurul maghiarimii integrale,
care prezintã aºadar un pericol pentru totalitatea maghiarimii, maghiarimea
minoritarã îi cunoaºte bine pe adversarii direcþi ai maghiarimii. Maghiarimea majoritarã, tocmai ca urmare a obiectivelor sale de putere statalã, se
vede mai degrabã în oglinda culturii statelor mari. Ea desconsiderã ºi trateazã cu aroganþã popoarele mici din jurul sãu, cele care îi pot primejdui cu
adevãrat existenþa. Iar aceasta este cea mai periculoasã tacticã de pe faþa
pãmântului. Noi, datoritã convieþuirii, suntem nevoiþi sã luãm seama la
raportul de forþe al neamurilor printre care trãim, sã le cunoaºtem ºi sã le respectãm valorile culturale. Aparent asta e o politicã proastã, în realitate însã
asta este politica bunã. Convieþuind cu popoarele ce trãiesc printre noi, dacã
avem în noi suficientã viaþã, în conformitate cu marea lege a biologicului, se
iscã în noi tocmai acele forþe care ne fac rezistenþi ºi puternici în întrecerea
ce are loc în condiþiile date. Maghiarimea majoritarã este lipsitã de aceste
daruri, tocmai de o fortificare statalã dupã tipic. Dar dacã afirmãm unitatea
biologicã ºi spiritualã a maghiarimii, atunci trebuie sã valorificãm aceste
puncte de vedere în favoarea întregii maghiarimi.
5. Un alt dar al destinului minoritar este posibilitatea abordãrii lipsite de
prejudecãþi a întregii existenþe maghiare. Din turnurile vieþii maghiare minoritare manifestãrile de orice naturã ale vieþii maghiare universale pot fi judecate mai sincer, mai nepãrtinitor, mai curat, prin urmare, cu mai multã adecvare la realitatea vieþii decât din orice punct al þãrii-mamã. Viaþa maghiarã
minoritarã e viaþã maghiarã liberã, dezinteresatã. Vãzãtorii maghiari trãind
în condiþii majoritare sunt împiedicaþi de mii ºi mii de interese, mii ºi mii de
relaþii, afirmãri ºi reþineri sã vadã cu limpezime ºi sã se exprime cu sinceritate. Maghiarimea majoritarã nu va vedea niciodatã atât de clar propriile,
adevãratele sale probleme de viaþã, fundamentale, ca maghiarimea minoritarã, cãci construcþia aparatului statal care-i ºade ca un colos în cârcã îi macinã toate energiile. Este nevoie de edificarea unitãþii biologice ºi spirituale
libere de relaþia politicã a maghiarimii tocmai pentru ca maghiarimea majoritarã sã-ºi recunoascã în destinul maghiarimii minoritare adevãratele sale
probleme existenþiale ºi sã le supunã reviziei. Chiar ºi cei abia zece ani de
destin minoritar maghiar au lãsat sã se întrevadã cã, în mare, tocmai vãzãto133
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rii maghiari minoritari sau aflaþi în legãturã cu existenþa minoritarã au fost
aceia care au pus degetul pe ranã în privinþa problemelor vitale maghiare. A
fost nevoie de soarta minoritarã pentru a se putea înþelege perspectiva viziunii ºi însemnãtatea unor genii maghiare recunoscute abia de o micã parte a
maghiarimii majoritare (Ady, Dezsõ Szabó, Zsigmond Móricz).
6. E interesant sã facem o comparaþie între bisericile maghiare minoritare ºi majoritare. Soarta minoritarã a însemnat pentru bisericã o slãbire, asumarea unor noi poveri dar, în acelaºi timp, o uriaºã întãrire interioarã, sufleteascã. Grele pierderi materiale a adus reforma agrarã, deprecierea vechilor
baze, sãrãcirea individualã a enoriaºilor, înfiinþarea ºi întreþinerea fãrã sprijin din partea statului a sute de ºcoli ºi efortul supraomenesc, lupta mãcinãtoare de nervi cu statul în vederea apãrãrii acestora. A fost un miraculos dar
de la Dumnezeu cã i-a fãcut pe capii bisericilor minoritare sã vadã imediat
dupã catastrofã cã întru cele ale sufletului vrea nu sã ofere reparaþii, ci sã
dãruiascã cu peste mãsurã. Cei care nu sunt doar observatori superficiali ai
vieþii cultelor, ci ºi împreunã trãitori vãd cu limpezime cã pe întreg tãrâmul
vieþii maghiare sunt pe cale de a se produce uriaºe treziri sufleteºti. A fost
nevoie de destrãmarea fundamentelor exterioare tocmai pentru ca fundamentul etern, care este Hristos, sã aparã cu atât mai clar. Vieþile care-ºi trag
seva din El înseamnã nu numai îmbogãþire sufleteascã, ci ºi o viaþã mai plinã de jertfire, un entuziasm mai înflãcãrat, o voinþã mai oþelitã, mai multe
ºcoli, mai mulþi bani pentru maghiarimea minoritarã.
În timp ce cultele maghiare majoritare îºi pot permite luxul de a se lansa, întru mai marea glorie a lui Dumnezeu, în lupte religioase, bisericile
minoritare, chiar dacã n-au aflat calea colaborãrii organice în toate privinþele, se þin mãcar formal de porunca obligatorie a pãcii.
Cultele minoritare recunosc cu tot mai mare limpezime acele sarcini vremelnice prin intermediul rezolvãrii cãrora trebuie sã construiascã lumea prezentului ºi pe aceea a veºniciei. Calea dezvoltãrii lor viitoare duce tot mai
mult în direcþia creºtinismului profetic. În locul contrapunerii teologice a
lumii eterne ºi a celei trecãtoare, încep sã întrezãreascã tot mai clar îndatorirea ca, pe lângã lumina eternã a lui Dumnezeu, lumina Vieþii, sã facã luminã ºi în problemele vieþii de zi cu zi, sã pronunþe o judecatã clarã în lumea
negurilor tulburi ale prezentului ºi sã pãtrundã cu divine forþe creatoare
lumea dedatã tot mai mult descompunerii, pentru ca valorile sale perene sã
se pãstreze. În locul separãrii dintre lumea eternã ºi cea supusã trecerii, noua
îndatorire a cultelor este o împreunã-zidire profeticã a celor douã. Triumful
acestei concepþii va însemna adevãrata naºtere a maghiarimii creºtine ºi a
creºtinismului maghiar de realitatea cãrora am fost atât de mult lipsiþi.
Binecuvântãrile destinului maghiar minoritar se însoþesc de recunoaºterea faptului cã maghiarimea e o realitate vie, o unitate vitalã elasticã, un
capital productiv; ºtie sã reacþioneze la acþiunea forþelor îndreptate împotrivã-i ºi care-i primejduiesc viaþa, forþele produse de reacþia sa reprezintã un
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spor vital ºi valoric nu numai pentru ea însãºi, ci ºi pentru viaþa umanã în
general.
În antologia Új arcvonal [Noua avangardã], Kolozsvár, 1931, p.128-138 (republicat în
vol. Dezsõ László, A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok
(1929-1940) [Darurile vieþii minoritare. Publicisticã, Studii], ed. Péter Cseke, Kolozsvár,
Minerva Könyvek, 1997, p.77-85).
(Traducere: Paul Drumaru)
Dezsõ László (1904-1973), profesor ºi preot reformat, absolvent al Facultãþii de Teologie Reformatã din Cluj (în 1926) ºi a Institutului Teologic din Glasgow. Între 19301940 este redactor la Erdélyi Fiatalok, iar din 1932 predã la Colegiul Reformat din
Cluj. Din 1940 devine preot la parohia centralã din Cluj, iar ca arhivar ºef al eparhiei
pune în ordine bogatul material documentar existent acolo. Opera sa a fost risipitã
îndeosebi prin reviste ºi volume colective, iar multe texte au rãmas în manuscris,
nefinalizate. Este autorul unui volum despre Az erdélyi református egyház története
[Istoria Bisericii Reformate din Ardeal], (Torda, 1929), iar o bunã parte din articolele,
studiile ºi prelegerile sale au fost incluse în volumul Magyar önismeret [Autocunoaºtere maghiarã] (Sfântu Gheorghe, 1944). O antologie recentã a fost publicatã de Péter
Cseke: Dezsõ László, A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok
(1929-1940) [Darurile vieþii minoritare. Publicisticã, Studii], Kolozsvár, Minerva
Könyvek, 1997. Pentru activitatea lui Dezsõ László la revista Erdélyi Fiatalok vezi
vol. Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930-1940) [Erdélyi Fiatalok. Documente, interpretãri], Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1986.
[1] Este vorba de István Széchenyi (1791-1860), reprezentant al liberalismului nobiliar maghiar, care prin lucrãrile sale teoretice ºi prin activitatea modernizatoare practicã a contribuit major la transformarea mentalitãþilor în Ungaria, utilizând în acest
scop o bunã parte din averea personalã. De numele sãu se leagã întemeierea Academiei Ungare de ªtiinþe (1825), crearea reþelei de cãi ferate, regularizarea apelor, construcþia podului ce-i poartã numele ºi care leagã Buda de Pesta etc.
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I. Fapte imperative
În Evanghelia lui Ioan, partea I-a, versetele 46-47, ne întâlnim cu Natanael, eternul tip al prejudecãþii. Suflul fierbinte al Evangheliei s-a dezlãnþuit
pe pãmânt. Isus îºi alege primii învãþãcei. Adineauri a cucerit un suflet: pe
Filip. Sufletul cucerit e ca o casã arzând în vânt: face sã vâlvãie mai departe
focul sacru; însufleþit, îi spune lui Natanael: Noi am gãsit pe acela despre
care a scris Moise în lege ºi despre care au scris proorocii: pe Isus, fiul lui
Iosif din Nazaret. Dar inima lui Natanael nu se înflãcãreazã. Nu se entuziasmeazã. El rãspunde cu rãcealã: Poate ieºi ceva bun din Nazaret? Manifestare pe veci caracteristicã prejudecãþii. Natanael, piosul, învãþatul evreu
fidel, tovarãº al rabinilor ºi fariseilor, ºtie ºi este pe deplin convins cã acela
despre care a scris Moise în lege ºi proorocii: speranþa, eliberatorul Israelului, Mesia, nu poate veni decât din Ierusalim. Fiindcã tot adevãrul numai din
Ierusalim ar putea sã provinã. Tot ce vine din altã parte, din rândul poporului neºtiutor al legii, din provincia pãcãtoasã, întunecatã, este din capul
locului rãu, blestemat, damnabil. Un oarecare Isus, fiul lui Iosif ... dar nici
nu are importanþã cine este cel despre care e vorba, ce spune, ce vrea sau
face, e pe deplin suficient cã vine din Nazaret. Aºadar, nu poate fi bun, drept,
sfânt, Mesia. Esenþa prejudecãþii este cã pentru el împrejurãrile neesenþiale
sunt hotãrâtoare.
Mai târziu, Natanael s-a vãzut silit sã-ºi schimbe concepþia. A învins prejudecata, fiindcã a vãzut ºi s-a convins. Dar aceastã afirmaþie a lui a rãmas în
Sfânta Scripturã, spre caracterizarea ºi dezonorarea sufletelor care se zbat în
lanþurile prejudecãþilor. Ce ar fi devenit Natanael, dacã ar fi rãmas în închisoarea prejudecãþii? Niciodatã nu ar fi vãzut viaþa grandiosului, eliberatorului adevãr divin! Ar fi rãmas în cea mai îngrozitoare situaþie: ºi-ar fi legat el
însuºi ochii cu basmaua prejudecãþii ºi astfel ºi-ar fi zãgãzuit pe veci accesul
la adevãr, la viaþã. Noi ºtim deja cine a fost ºi ce a însemnat pentru aceastã
lume acela pe care Natanael voia sã-l dea gata cu un gest de desconsiderare.
Noi vedem prea bine nesãbuinþa acestei prejudecãþi. ªi totuºi spun: lumea
noastrã, întreaga noastrã viaþã se împleticeºte în aceastã orbire.
Nu trebuie sã desconsiderãm nici acele fenomene aparent inofensive
care împânzesc viaþa noastrã cotidianã cu firele prejudecãþilor. Obiºnuim sã
zâmbim auzind cã pentru o gospodinã în vârstã nu poate fi bun ceea ce
preparã una tânãrã. Pentru simplul motiv cã ea nu aºa a fãcut, la ea acasã, în
vremea ei, altfel s-a fãcut. Observãm de o mie de ori cum în aprecierea cuiva se înalþã ca un zid de piatrã în primul plan întrebãri ca: al cui fiu sau a
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cui fiicã este, din ce clasã socialã face parte, are diplomã sau nu, care-i sunt
protectorii, dacã i-am auzit deja numele, în ce oraº sau la ce instituþie lucreazã ºi îl privim cu sfântã groazã pe primul temerar care a cutezat sã-ºi încredinþeze mãseaua sau apendicele grijii unui anumit medic. Pe e altã parte, în
cazul pufãitului cu pricepere corespunzãtoare al reclamei, cine ar avea opinie separatã despre o carte, un tablou, o instituþie, o modã sau un om? Între
tatã ºi fiu se poate exacerba pânã la tragic aceastã dilemã reciprocã a prejudecãþii: ceea ce e nou nu poate fi bun, iar ce e vechi este neapãrat rãu. Toatã lumea ºtie ce fel de prejudecãþi dominã în aprecierea creaþiilor literare:
cam fiecare scriitor celebru a trebuit sã-ºi facã drum cu dinþii peste muntele
prejudecãþilor pentru a se impune. În domeniul ºtiinþei se îngrãmãdesc pânã
la ridicol barajele prejudecãþilor în calea unei descoperiri sau teorii noi. Viaþa politicã ºi socialã abia înseamnã altceva decât un haos al prejudecãþilor.
Esenþa ºovinismului este o dezolantã prejudecatã; se pare cã este o prejudecatã indestructibilã opinia majoritãþii despre minoritate, anume cã aceasta
din urmã este nedemnã de încredere ºi trebuie sã fie oprimatã. O sumedenie
de lucruri mici sau mari dovedesc ce blestem al vieþii omului este prejudecata. Cãci prejudecatã este orice noþiune sau poziþie închisã faþã de schimbãrile vieþii, faþã de viaþa care se schimbã neîncetat.
Orice concept sau punct de vedere închis? Poate cã este totuºi o afirmaþie exageratã! Admit cã întrebarea nu este simplã de fapt, dimpotrivã: e foarte complicatã. Fãrã îndoialã, procesul în care se naºte prejudecata este unul
necesar ºi inevitabil. Nu numai atât: este ºi îndreptãþit. Este, pânã la un anumit moment, dincolo de care, însã, este un pericol de moarte din punct de
vedere sufletesc. Întrebarea este: unde e rãspântia la care procesul cunoaºterii vireazã spre labirintul prejudecãþii?
Conform constatãrii strãvechi a lui Herakleitos[1], lumea ºi viaþa sunt un
fluviu vijelios în goanã fãrã încetare. Acest fluviu se revarsã peste sufletul nostru, copleºindu-l cu rafala cosmicã a impulsurilor. Ar putea duce cu sine omul,
înecându-l, dacã el nu ar putea stãpâni într-un fel torentul. Sufletul nostru
dobândeºte aceastã domnie de-o clipã, acest ascendent cel puþin vremelnic
ºi mereu repetabil, dacã creazã concepte din momentele torentului de realitãþi
care apar, îl copleºesc ºi îl antreneazã. Aceste concepte sunt stavila, plasa,
cadrul, vasul prin care omul opreºte, închide, contempleazã ºi înþelege realitatea, transformând-o totodatã în propria-i parte conºtientã, în viaþa sa.
Încetul cu încetul experienþa ºi învãþãtura conceptualizeazã ºi sistematizeazã întregul univers natural ºi spiritual ºi din acest sistem se deduc principii logice ºi etice, care determinã cunoaºterea ºi caracterul nostru. Într-un
mod care nu poate fi detaliat aici, dar pe aceastã cale se formeazã opiniile,
convingerile noastre ideologice, etice, artistice, politice, pedagogice ºi de tot
felul, întregul nostru univers ºi toate laolaltã suntem noi înºine, omul concret respectiv, personalitatea, cu cariera sa ºi felul sãu de a trãi.
Acest proces este firesc, logic ºi conform necesitãþii. Dar  ºi acest dar
este important aici  trebuie sã ºtim cã realitatea vieþii însãºi, pe care forme137
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le mintale ale conceptelor, judecãþilor ºi ale cosmosului nostru se strãduiesc
sã o sesizeze, nu se opreºte niciodatã, merge necontenit mai departe ºi între
timp face mereu valuri noi, se schimbã, prin urmare dupã câtva timp conceptele noastre nu mai exprimã ºi nu mai acoperã viaþa, realitatea însãºi.
Sunt filosofi  de exemplu Bergson[2]  conform cãrora aceastã neconcordanþã dintre concepte ºi viaþã se referã în general la orice concept, la conceptul în sine.
În cadrul acestei conferinþe nu se poate începe o dezbatere despre bazele profunde ºi distincþiile cele mai subtile ale teoriei cunoaºterii. Stã însã în
picioare adevãrul în sens mai restrâns ºi mai special, anume cã principiile,
convingerile noastre legate de oameni ºi de viaþã, cele diriguitoare ale cursului practic al vieþii sunt în primul rând conceptualizãri spirituale ºi etice
ºi ele nu pot acoperi ºi exprima decât temporar realitatea vieþii în veºnicã
fluctuaþie spre noi cotituri, fãrã ca acest fapt sã influenþeze ceea ce este etern
ºi imuabil. Acum, dacã în acest sens viaþa depãºeºte concepþiile noastre, ce
rezultã de aici pentru noi? Revizuirea permanentã a acestor concepþii, o
adaptare anevoioasã la realitatea care prezintã noi ºi noi trãsãturi.
Din ce se naºte, aºadar, prejudecata? Din îndãrãtnicia cu care nu mai
vrem sã ne revizuim conceptele ºi judecãþile odatã închise.
Numai cã aceastã îndãrãtnicie în aprecierea noastrã proprie a semenilor
noºtri, a situaþiei ºi sarcinilor noastre individuale, familiale, sociale, naþionale, înseamnã moarte.
Ce s-ar fi întâmplat dacã fiul rãtãcitor nu ºi-ar fi revizuit convingerea
vinovatã, mortalã, în legãturã cu el ºi viaþa lui? ªi dacã tatãl nu ar fi fost dispus sã-ºi revizuiascã judecata asprã despre fiu?
Esenþa divinã a Evangheliei este cã Dumnezeu a revizuit condamnarea la
moarte a omenirii ºi s-a aplecat asupra noastrã cu dragoste generoasã ºi
indulgentã. De aici rezultã ºi pentru noi marea datorie a revizuirii, faþã de
noi ºi semenii noºtri.
Aºadar, prejudecata nu este altceva decât ataºamentul absurd faþã de concepte, împotriva vieþii. Înseamnã sã atribui imuabilitate acelor opinii omeneºti
provizorii, în care am voit sã cuprindem imperfect realitatea mereu schimbãtoare, fluctuantã, tot mai largã, mai bogatã, mai variatã ºi mai splendidã.
Aºa stând lucrurile, putem afirma cã esenþa prejudecãþii este, de fapt, autoapãrarea. Dar o autoapãrare potrivnicã vieþii, ucigaºã. Omul þine în mod nechibzuit la formele asigurate, definitive, închise, fiindcã este mai confortabil, nu e
nevoie de noi eforturi, de luptã ºi suferinþã. Savantul în faþa cãruia apare îngerul noului adevãr se ascunde în carapacea de acum goalã a unei teorii din care
viaþa s-a stins, fiindcã se teme cã apariþia acestui înger înseamnã moarte pentru
învãþãtura lui devenitã popularã, însemnând faimã, glorie, sau foloase. Nu vrea
sã vadã îngerul, ci asemenea lui Gedeon, vrea sã batã în continuare pasul pe loc,
pentru cã se teme de noile eforturi, de sacrificiu. Aºa se ancoreazã omul în imaginea pe care ºi-a creat-o despre el însuºi, care îl justificã, deºi de mult timp el
este diferit. Faþã de situaþiile ºi sarcinile noi ale vieþii, de chemãrile ei rãsunã138
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toare ºi poruncile ei cu sunet de trompetã, ne înrãdãcinãm în principii morale,
naþionale, politice, pedagogice consacrate, ºi opunem propria noastrã neputinþã, meschinãrie, laºitate, propriul nostru confort ºi egoism, ca adevãr veºnic ºi
imuabil, împotriva vieþii al cãrei torent goneºte spre noul viitor. Prejudecata este
*
un vis inertiae existent în om, strigãtul animalului primitiv cãzut în praf, în
noroi: nu vreau sã merg mai departe, sã fiu altceva, sã lupt, sã trãiesc: vreau sã
dorm, sã putrezesc! ... Prejudecata înseamnã chircirea minþii ºi a inimii, împietrirea, închiderea în faþa realitãþii, a adevãrului, a vieþii.
Nu este însã necesar ca prejudecata sã fie în mod conºtient rãuvoitoare:
ataºamentul, în pofida mai bunei convingeri, faþã de ceea ce este rãu, perimat, trece deja dincolo de prejudecatã. Esenþial în prejudecatã este tocmai
faptul cã omul nu permite ascendentul mai bunei convingeri, striveºte în
germeni posibilitatea de a ajunge la alt punct de vedere. Dar totuºi prejudecata este totdeauna vinovatã, este omisiunea îndeplinirii datoriei. Ea poartã
în sine responsabilitatea ºi pedeapsa cea mai severã pentru talentul îngropat.
Care este marea datorie pe care prejudecata o respinge? Drumul eternei
reînnoiri a vieþii: lãrgirea continuã a minþii ºi a inimii, voinþa de a le face
flexibile ºi receptive faþã de viaþã, de a pune iarãºi ºi iarãºi sub semnul întrebãrii problemele considerate a fi rezolvate, de a cãuta mereu rãspunsul la ele,
pentru ca astfel sã putem fi participanþi la viaþa realã, colaboratori, constructori ºi unelte în cioplirea ºi inserarea pietrelor vii în clãdirea viitorului, a
împãrãþiei lui Dumnezeu.
Prejudecata tenteazã ºi pustieºte în fiecare epocã ºi în viaþa fiecãrui om.
Dar sunt epoci, situaþii, generaþii în viaþa cãrora tentaþia ºi pericolul prejudecãþii se însuteºte. Dintre gânditorii noºtri, mai mulþi au arãtat cã noi suntem
o generaþie care trãieºte într-o asemenea epocã ºi situaþie. Ceea ce rezultã din
faptul cã acea catastrofã mondialã care a trecut peste noi a pus sub semnul
întrebãrii toate conceptele ºi convingerile închise de pe întreg teritoriul ideologic, al viziunii istorice, al concepþiei etice, al relaþiilor politice, economice,
pedagogice, sociale. Actuala situaþie mondialã, aceastã mare crizã a omenirii
forþeazã cu o furtunoasã putere sufletele ca sã ne revizuim viaþa pânã la rãdãcini. ªansa viitorului depinde: va fi dispusã ºi capabilã omenirea sã se supunã unei revizii hotãrâte, sacrificându-ºi conceptele cu îndârjire închise? Toate încercãrile prin care puterile lumii cârpesc haina însângeratã, zdrenþuitã
a vechilor concepte, aratã tot mai dureros, cu o claritate neîndurãtoare adevãrul gol: viaþa a depãºit trecutul, omenirea are nevoie de o nouã viaþã ºi
pentru aceastã nouã viaþã este nevoie de o hainã nouã a conceptelor ºi convingerilor ºi nu de petice noi. Judecata lui Hristos vuieºte deasupra lumii:
Nimeni nu pune un petic de stofã nouã la o hainã veche, pentru cã umplutura ar trage din hainã ºi ruptura ar fi mai rea (Matei, 9:16). Menþinerea hainei vechi este imposibilã. Vechea concepþie a devenit idee preconceputã. Noi
comandamente de viaþã necesitã legi noi.
*

Forþa inerþiei (nota trad.).
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Foarte interesant este, însã, cã revizuirea vieþii este posibilã nu prin noi
invenþii, ci tocmai prin verificarea, reînnoirea, revizuirea conceptelor, principiilor, judecãþilor cât mai vechi, cât mai obiºnuite ºi considerate a fi de la
sine înþelese. Revoluþiile roditoare, marile descoperiri, adevãrurile care fac
epocã s-au întors totdeauna la conceptele cele mai vechi ºi obiºnuite ºi s-au
nãscut din revizuirea acestora. ªi înnoirea propriei noastre vieþi este posibilã numai prin revizuirea conceptelor fundamentale. De aceea a spus Hristos:
vã dau o nouã poruncã: iubiþi-vã unii pe alþii! Conceptul iubirii, obligaþia ei
nu a fost nouã, dar a devenit vorbã goalã, lege rigidã, prejudecatã îngustã ºi
mortalã: iubeºte-þi prietenul, urãºte-þi duºmanul. Conceptul de bazã transformat în prejudecatã trebuia înnoit, revizuit din rãdãcini, încãrcat cu adevãratul înþeles al vieþii divine a iubirii, astfel încât cel mai vechi cuvânt,
atunci când a izvorât din sufletul christic a devenit pe buzele apostolilor cel
mai nou cuvânt, cuvânt atât de mare, atât de animat ºi splendid ca ºi cum
înainte nimeni, niciodatã nu l-ar fi cunoscut, auzit ºi rostit, cãci conceptul s-a
adaptat noii realitãþi divine, vieþii însãºi apãrute în Hristos.
Aºadar, învingerea prejudecãþii nu constã în a da nume noi aceleiaºi
mentalitãþi perimate, golite, împietrite, devenite boalã ºi otravã, ci în a încãrca vechile concepþii cu conþinut nou, în a ne adapta conceptele la noile
comandamente ale faptelor, în a þese din nou haina dupã mãsura adevãrului,
a vieþii, a realitãþii, care nu mai încap în vechea hainã ºi au rupt stofa.
Am gãsit astfel ºi mãsura problemei.
Conceptele ºi convingerile sunt totdeauna ineluctabile, inevitabil necesare. Dar pentru a nu deveni prejudecãþi existã o garanþie pe toate planurile
vieþii ºi aceastã garanþie este faptul. Cunoaºterea cât mai profundã ºi mai
adevãratã a faptelor, adaptarea cu supuºenie la fapte, înaintarea împreunã cu
faptele: iatã secretul vieþii.
În prejudecatã omul nu recunoaºte faptul în sine, nu se adapteazã ºi nu
acestuia i se supune, ci unei explicaþii a faptului, care nu mai este satisfãcãtoare, pe care intrarea mai deplinã a acestui fapt în viaþa noastrã a fãcut-o sã
fie depãºitã, inutilã sau opritoare. Cãci faptul, orice fapt, înseamnã mult mai
mult decât este capabilã sã sesizeze cunoaºterea temporalã a faptului.
De aici rezultã un principiu insuficient preþuit al cunoaºterii adevãrului,
care azi, pentru noi, este de-a dreptul un comandament al vieþii: faptele trebuie sã gãseascã minþi ºi inimi cât mai largi, cu o cât mai mare receptivitate
ºi flexibilitate. Datoria noastrã este sã observãm cât mai extensiv ºi mai
intensiv faptele ºi, privindu-le cât mai obiectiv, cu minte ºi inimã cât mai
devotate, sã ne adaptãm comandamentului pe care îl poartã.
Pentru a nu se înþelege greºit acest adevãr, trebuie sã accentuez un adevãr
evanghelic, anume cã faptele nu sunt subzistente în sine. Faptele sunt ambasadori, îndrumãtori, aducãtori de porunci. E adevãrat cã uneori faptele tocmai
cã nu impun adaptarea la ele, supunerea, ci confruntarea, împotrivirea. Din
afirmaþia cã drumul vieþii este adaptarea la fapte, foarte mulþi sunt dispuºi sã
deducã justificarea compromisului. Dar dacã ne ridicãm la nivelul înþelegerii
140
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cã faptele conduc dincolo de ele, cã uneori ne supunem comandamentului lor
tocmai atunci când înfruntãm ceea ce este efectiv dat, atunci nu vom înþelege greºit importanþa pe care o au faptele în viaþa noastrã.
Sfânta Scripturã ne învaþã în sensul cel mai larg cã faptele naturii  cu cât
le cunoaºtem mai bine în sine ºi în multitudinea infinitã a combinaþiilor dintre ele , la fel ºi faptele de viaþã ale istoriei ºi ale sufletului omenesc împreunã sunt purtãtoare ale marelui comandament, anume cã omul trebuie sã fie
instrumentul, slujitorul conºtient al mãreþei Vieþi. Faptele confirmã Revelaþia.
În aceastã luminã prejudecata este pãcat de moarte, fiindcã înseamnã
poartã închisã în faþa noilor comandamente ale vieþii, teama zgârcitã pentru
interesele noastre vechi, mãrunte ºi egoiste, teama de a purta cu abnegaþie
crucea îndeplinirii datoriei, fuga laºã, trândavã ºi josnicã din faþa singurului
conþinut mãreþ al vieþii, acela de a fi în slujba iubirii. Ceea ce pentru indivizi, familii ºi naþiuni înseamnã moarte.
Aceste raze care au pornit, poate, prea de sus ºi de departe, vor sã punã
în luminã marile probleme ale destinului minoritãþilor naþionale maghiare
din Transilvania.
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.
De ce trebuie, de ce este necesar sã facã acest lucru?
Pentru cã acele concepte de bazã ºi convingeri pe care le-a adus din viaþa dinainte nu mai sunt o expresie a vieþii, a realitãþii însãºi, dacã nu trec
prin focul unei revizuiri zguduitoare a rãdãcinilor minþii ºi inimii.
Fiindcã acea autoapãrare a cãrei esenþã este cã nu uitã ºi nu învaþã
nimic duce la chircirea, la înãsprirea inimii, la închiderea ei faþã de comandamentele vieþii ºi neputinþa de a se apãra împotriva morþii.
Fiindcã minoritatea are prejudecãþi, care sunt sterile ºi devastatoare, din
cauza cãrora nu poate sã recunoascã ºi sã urmeze porunca divinã a îndeplinirii datoriei cu abnegaþie ºi a iubirii slujitoare, garante ale vieþii, dreptãþii ºi
viitorului.
*
Acele concepte ºi judecãþi cu îndârjire închise, în care se ascunde încercarea unei autoapãrãri ireale ºi periculoase, se referã în primul rând la trecut. Aceastã grupã de prejudecãþi necesitã revizuirea radicalã a conºtiinþei
noastre naþionale. Acele mari fapte strivitoare care, din cataclismul mondial
s-au abãtut asupra noastrã, ne-au zguduit din temelii viaþa, astfel încât din
aceastã sincopã aproape cã nu ne-am revenit nici pânã azi. Nimeni nu poa141
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te nega, iar dacã ar vrea sã nege, evenimentele vieþii de toate zilele i-ar striga cu glas tare cã ne confruntãm cu fapte incontestabile ºi irevocabile de
cãtre noi, care strivesc definitiv pe cel ce nu þine seama de ele.
În doisprezece ani am avut în faþa ochilor multe încercãri disperate de
revanºã. Sã ne închidem pentru o clipã ochii ºi sã înlãturãm teribilul mãrãciniº al evenimentelor, crescut în doisprezece ani între noi ºi marginea unei mari
prãpãstii... Auzim, iatã, tristul þãcãnit de roþi ale vagoanelor cu expatriaþi ºi
repatriaþi ºi vedem mii ºi mii de oameni care s-au revanºat, ocolind comandamentele faptelor. Asta nu vrea sã fie o acuzaþie, nici pe departe, ci simpla constatare cã mulþi s-au vãzut siliþi, datoritã unor constrângeri interne sau externe, sã procedeze astfel. Înaintea noastrã apare tot mai palidã acea faþã
maghiarã a cãrei privire, ale cãrei trãsãturi dau de ºtire cu încãpãþânare: nu iau
la cunoºtinþã faptele! Vedem apoi ici-colo feþe exprimând un altfel de îndârjire, spunând strepezit sau indolent: da, iau la cunoºtinþã faptele ºi trag concluziile. În ce ne priveºte, toate aceste încercãri de decontare sunt cãile autoamãgirii ºi iluziei, ale greºelii ºi înºelãrii pentru noi care am rãmas aici, suntem aici
ºi aici trebuie sã dãinuim respectând ordinea legalã  maghiari pentru totdeauna. 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.
ªtiu cã aceastã problemã este ºi azi una foarte delicatã ºi dificilã. Ea poate fi greºit interpretatã chiar din douã pãrþi, dar nimic nu poate împiedica
îndeplinirea datoriei iar viaþa urgenteazã îndeplinirea ei.
Prejudecãþile privind aprecierea trecutului pot fi împãrþite în douã grupe contrare. Prima grupã susþine cã trecutul a fost întru totul bun. Epoca în
care ne-am nãscut ºi crescut a fost epoca cea mai glorioasã a istoriei naþiunii
maghiare: timpul fericit al înfloririi, al demnitãþii, al culturii, al bunãstãrii.
Toþi cei care au vorbit de necazuri, de greºeli ºi au prevestit vârtejuri ascunse sub suprafaþa strãlucitoare, au fost mânaþi numai de motorul egoismului
ºi al propriului lor orgoliu nesatisfãcut ºi au fost, în cele din urmã, duºmani
ai naþiunii. Înflorirea tuturor forþelor naþiunii maghiare era aproape de punctul definitivãrii dominaþiei sale pe pãmântul propriu ºi al asigurãrii pe veci
a viitorului fericit al naþiunii. Visul celor treizeci de milioane de maghiari,
viziunea culturii care beatificã totul ºi pe toþi ca maghiari, aproape cã juca la
orizont dansul zânelor. În vremea aceea nu a existat oprimare, nedreptate,
sãrãcie. Trãsãturile maghiare strãlucite ale dreptãþii, cavalerismului, cinstei
au dominat în guvernãmânt, în administraþia publicã, în culturã, în educa142
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þie. E adevãrat, au existat duºmani haini, care în mod greu de înþeles au
urmãrit pierzania naþiunii. Astfel, muncitorimea social-democratã, care nu
se ºtie din ce motive era veºnic nemulþumitã, se agita ºi se plângea de
nedreptate, mizerie, exploatare ºi altele. Apoi Austria, care cu invidie a izolat maghiarimea de lume, pentru a fi cunoscutã greºit, sau a nu fi cunoscutã
deloc. Dar toate acestea nu au fost din vina maghiarimii, s-a uneltit, s-a folosit abuziv preaplinul de generoasã bunãtate a maghiarimii. Ce ar fi meritat o
asemenea naþiune? Recunoaºterea lumii, admiraþia, prietenia, sprijinul ei. ªi
dacã asta a meritat, atunci ceea ce i s-a întâmplat este cea mai mare nedreptate care a avut loc vreodatã în lume. Cauzele acestei nedreptãþi nici cu lupa
nu pot fi descoperite în viaþa, în sufletul, în caracterul maghiarimii; ea a fost
generatã de cauze din afara ei, de întâlnirea nefericitã a unor contrarii strãine care au zdrobit o seamã de nevinovaþi ºi drepþi. Aºadar, în nici un fel ºi
în nici o parte nu suntem vinovaþi pentru ce s-a întâmplat. Noi suferim fãrã
nici o vinã. Ce are de fãcut un suferind nevinovat? Sã aºtepte miracolul care
ºterge nedreptatea ºi restabileºte dreptatea. Suntem îndreptãþiþi sã aºteptãm
miracolul ºi îl aºteptãm, fiindcã meritãm ca prin minune Dumnezeu sã ne
restituie ceea ce a fost al nostru. Faptele contrare sunt doar provizorii ºi nu
avem nici un motiv sã învãþãm din aceste fapte, sau sã uitãm ceva din
cauza lor, sã le lãsãm sã pricinuiascã schimbarea punctului de vedere, a convingerilor noastre, sã ne facã sã desluºim în ele noile comandamente ale
unor sarcini noi.
Avem, aºadar, în faþã patru judecãþi: Trecutul a fost bun. Cu noi s-a
întâmplat o nedreptate. Nu suntem responsabili. Avem dreptul sã aºteptãm
un miracol.
De ce spunem cã aceste judecãþi sunt prejudecãþi?
Nu pentru cã ele ar fi în totalitatea lor false, sau mai ales în mod conºtient de rea-credinþã. Aceste convingeri pot fi izvorâte din inimã, sincere,
profund simþite ºi în cele mai multe cazuri aºa sunt; cu siguranþã, în ele pot
fi gãsite trãsãturi ale adevãrului. Chiar dacã trecutul nu a fost plin numai cu
bine, sunt fãrã îndoialã în el ºi multe lucruri bune, drepte, valoroase ºi mari.
Fãrã doar ºi poate, judecata omeneascã, în timp ce considerã cã face dreptate de o parte, comite grave nedreptãþi de altã parte, faþã de indivizi ºi faþã de
naþiuni. E cert ºi cã pentru ce s-a întâmplat responsabilitatea nu revine tuturor în mod egal ºi în toate privinþele. ªi totuºi, toate acestea nu sunt altceva
decât o jalnicã prejudecatã, fiindcã în faþa faptelor punctul de vedere este cã
cineva are dreptul sã aºtepte un miracol. Aceastã aºteptare a miracolului este
cea mai tristã prejudecatã maghiarã. Faptele, realitatea au depãºit conceptele semeþe, înfumurate, splendide ale conºtiinþei naþionale. Sã presupunem ºi
sã acceptãm deocamdatã cã totul a fost bine aºa cum a fost în trecut. Dar
chiar dacã ar fi aºa, acel trecut este irevocabil trecut, nu mai existã ºi nu mai
poate fi readus în prezent. Acesta e faptul. Sã presupunem cã tot ce s-a
întâmplat cu noi este cea mai mare nedreptate. Dar aceastã nedreptate s-a
fãcut, aºa este ºi nu altfel. Iatã al doilea fapt. Faþã de aceste fapte numai douã
143

Sándor Makkai

puncte de vedere sunt posibile. Închiderea îndãrãtnicã, punctul de vedere al
prejudecãþii, care este culpabil fiindcã este potrivnic vieþii ºi mortal. Celãlalt
este acela al acceptãrii faptelor, al interceptãrii ºi urmãririi comandamentelor acestora privind viaþa.
Dar înainte de a încerca sã sesizãm acest comandament al vieþii trebuie
sã vedem cealaltã grupã a prejudecãþilor, care opun realitãþii tocmai concepte contrare. Aici dãm de urmãtoarele principii ºi opinii: Trecutul nu este altceva decât un noian de erori ºi vinovãþii. De altfel, istoria nu oferã nici un fel
de învãþãminte, este nedemnã de încredere, falsã, cãci în ea fiecare naþiune
se preamãreºte cu ºovinism orb numai pe ea însãºi. Toate gloriile pe care le
cântã sunt superficiale, aparente, de faþadã. Cea mai glorioasã epocã nu a fost
altceva decât despotismul celor mari, desfãtarea lor la suprafaþã, în timp ce
dedesubt duhnea corupþia, oprimarea, exploatarea. Cu o nepãsare vinovatã,
trecutul maghiar a pregãtit catastrofa. Fraze goale, lozinci, devize rãsuflate
au constituit patriotismul, conºtiinþa naþionalã. ªomaj, emigraþie, înglodare
în datorii, abandonarea muncii productive, alunecarea forþelor economice ºi
culturale în mâini strãine caracterizeazã era puterii ºi a dominanþei maghiare. În aceasta cel mai mare rãu a fost tocmai ceea ce era maghiar. Fatal este
cã întreaga putere ºi conducere s-au concentrat în mâna unei singure clase
ºi cã aceastã clasã nu a fost exponenta forþelor spirituale ºi morale. Liberalismul ºi democraþia au rãmas simple lozinci, iar întrucât s-au înfãptuit
într-adevãr, numai neamul maghiar nu a putut beneficia, cãci ele au rodit
numai pentru strãini.
Prin urmare, noi suferim pentru pãcatele unei clase conducãtoare ºi
aceasta poartã rãspunderea pentru tot ce s-a întâmplat. Faptele aratã cã nu
trebuie sã ne sinchisim de trecut ºi trebuie sã ne adaptãm prezentului, astfel
încât sã ne putem asigura existenþa personalã.
Aceste idei: trecutul e rãu, rãspunderea pentru cele trecute revine clasei
conducãtoare de atunci, trecutul nu mai trebuie sã ne preocupe ºi prezentului trebuie sã ne adaptãm individual  se deosebesc de cele din prima grupã
numai prin faptul cã, în locul aºteptãrii miracolului, recunosc admiterea faptelor ºi necesitatea adaptãrii personale la fapte. ªi totuºi, aceste idei poartã
pecetea prejudecãþii. Pot exista ºi existã adevãruri în sumbra criticã a trecutului, dar cu toate acestea înseamnã totuºi închidere cu privire la adevãrata
faþã a faptelor, cãci nu sesizeazã în ele comandamentul de viaþã care ni se
adreseazã ca naþiune, cerându-ne nu compromis individual, ci dezvãluirea
unei noi conºtiinþe naþionale, viabile, sãnãtoase, ca recunoaºtere a adevãratei misiuni a faptelor ºi supunerea potrivitã faþã de ele.
Acest comandament al faptelor vreau sã-l tãlmãcesc în cele ce urmeazã.
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II. Imperiu în suflet ºi justeþe
Avem acum în faþã datoria de a ne revizui conºtiinþa naþionalã, a o curãþa de prejudecãþi, a descãtuºa conceptele închise ºi a desluºi cuvântul de
ordine al vieþii, care în baza faptelor decisive ni se adreseazã astfel încât sã
putem crea o nouã posibilitate a vieþii naþionale, pentru noi ºi copiii noºtri.
Primul lucru pe care cu mare profunzime ºi seriozitate, cu minte ºi inimã
larg deschise, trebuie sã-l transformãm în convingere este adevãrul cã, de vreme ce faptele nu existã de dragul lor ºi existã numai când  dar, atunci existã întotdeauna!  îºi îndeplinesc misiunea, în revizuirea conºtiinþei noastre
naþionale nici o clipã nu trebuie sã ne influenþeze ori sã ne împiedice caracterul provizoriu sau permanent al faptelor. Faþã de fapte, cea mai gravã prejudecatã este sã le considerãm provizorii sau imuabile ºi sã ne potrivim convingerile dupã acest punct de vedere. Faptul e fapt, ºi dacã e provizoriu, ºi dacã
e peren. Faptul care a adus cu sine un nou val al vieþii, în mod cert a adus ºi
porunca: tu trebuie sã te reînnoieºti, trebuie sã fii altfel. Neapãrat trebuie sã
te reînnoieºti, fiindcã eºti depãºit pentru totdeauna. Aceastã poruncã este de
acum independentã de orice împrejurare externã. Degeaba te amãgeºti spunând cã faptul e provizoriu, cã în scurt timp totul va fi aºa cum a fost. Niciodatã, nimic în lume nu va fi aºa cum a fost; dar chiar dacã ar fi aproape aºa,
tu trebuie sã fii nou, sã fii diferit. Este posibil ca faptele sã înscrie, cândva sau
curând, din nou o grupare care formal seamãnã leit cu una veche; dar aici e
vorba de un lucru extrinsec, prin care viaþa vrea de acum altceva decât ce a
fost demult. ªi este posibil ca niciodatã sã nu mai aparã un grup al împrejurãrilor deja dispãrut, dar asta nu îþi permite þie sã fii închis în faþa cuvântului
de ordine al vieþii: cu atât mai mult trebuie sã te înnoieºti, cãci altfel eºti pierdut. Comandamentul faptelor este: conºtiinþa noastrã naþionalã în orice caz,
în orice fel de destin, trebuie sã se schimbe, sã se înnoiascã, sã se purifice.
Al doilea factor constitutiv al conºtiinþei noastre naþionale trebuie sã fie
convingerea: sunt greºeli ºi pãcate, care o datã cu conflagraþia mondialã au
trecut prin sita Timpului. ªi ele trebuiau sã treacã. Nu trebuie sã permitem
ca ceea ce Timpul a condamnat la moarte sã simuleze viaþã ºi sã bântuie ca
o stafie printre noi. Vechile pãcate trebuie sã rãmânã moarte (Magyar fa sor1
sa, p.34) . Nu a fost bun tot ce a fost ºi nu a fost bine totul aºa cum a fost.
Faptele impun transformarea curajoasã ºi consecventã a concepþiei romantice, sentimentale ºi lipsite de criticã privind naþiunea ºi istoria, într-o viziune criticã. O catastrofã a istoriei mondiale, care a zdrobit o naþiune, a avut în
orice caz ºi motive mari universale, din afara naþiunii mici, independente de
ea; ºi totuºi aºa e corect ºi aºa sunã porunca, sã o privim ca o teribilã pedeapsã ºi consecinþã a unor cauze interne ºi pãcate împotriva vieþii. Cãci considerând-o drept nenorocire accidentalã, întâmplãtoare, exterioarã, ne batem
1

Este vorba de lucrarea lui Sándor Makkai, Magyar fa sorsa [Soarta copacului
maghiar], Kolozsvár, 1927 (nota edit.).
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pieptul în continuare pentru adevãrul nostru ºi încremenim în vechile pãcate. Trebuie sã acceptãm o lecþie a faptelor, anume aceea cã marea ocazie exterioarã a pustiirii nu a fãcut decât sã proclame ºi sã pecetluiascã soarta scrisã în pãcatele noastre, de noi înºine. E greu sã privim astfel lucrurile, sã
renunþãm la adevãrul nostru, dar în interesul vieþii trebuie sã acceptãm
aceastã regulã: niciodatã sã nu caut ºi niciodatã sã nu accept cauza externã
a ceea ce se întâmplã cu mine, pânã când existã ºi numai o singurã cauzã
internã care a putut sã contribuie ca acel ceva sã se întâmple. Mai bine sã fiu
nedrept ºi neîndurãtor faþã de mine însumi, decât sã gãsesc cauze externe
pentru justificarea mea. În orice caz, sunt mai aproape de adevãr dacã sunt
neînduplecat cu mine, atâta timp cât vãd în mine ºi o singurã buruianã otrãvitoare a pãcatului de moarte. Or, trebuie sã vedem clar cã ºi în trecutul
maghiar, ºi în sufletul maghiar, au fost pãcate aducãtoare de moarte. Spiritul
partinic, orgoliul, impetuozitatea, focul de paie i-au sãpat adeseori gropi
uriaºe la rãscrucile tragice ale istoriei sale. Trândãvia orientalã, somnoroasa
indiferenþã, egoismul teluric l-au împins de destule ori înapoi, ºi pe pãmântul propriu ºi în Europa, în marea competiþie a popoarelor.
Iar pãcatul tragic, devenit factor istoric, este cã nu a ºtiut sã se supunã
unei conduceri sufleteºti, spirituale. Conducerea naþiunii pe baza originii ºi
averii a stabilizat cu timpul dominaþia prejudecãþii, a micimii de spirit ºi a
imitaþiei lipsite de orice originalitate, care au fãcut ca naþiunea maghiarã sã
fie incapabilã de singurul mod de viaþã dat unei naþiuni mici ajunse într-un
punct de conflict: calea spre flexibilitate intelectualã, receptivitate, progresivitate, aspiraþie spre universalitate. Maghiarimea a trebuit sã audã sentinþa
deprimantã a Timpului: O naþiune sãracã ºi micã nu poate trãi în condiþiile unei spiritualitãþi neînsemnate sau mediocre (Magyar fa sorsa, p.43).
Dacã am ascultat aceastã sentinþã  învingând orice prejudecatã  ºi am
accepta-o în conºtiinþa noastrã, urmeazã acea nouã trãsãturã a conºtiinþei
naþionale pe care comandamentul vremurilor vrea sã o trezeascã în noi ºi
care, dacã se naºte, va însemna, într-adevãr, aurora unei noi conºtiinþe
maghiare. Trebuie sã ne asumãm rãspunderea pentru trecut! Trebuie sã o
asumãm, tocmai pentru cã vedem ºi ºtim unde ne-a adus acel trecut. Trebuie s-o asumãm ca pãcat al nostru, tocmai pentru a-l ispãºi, pentru a ne pocãi
ºi pentru a nu-l mai comite niciodatã din nou. Ar fi mai simplu de altfel sã
bravãm acel trecut, sã negãm eventual legãtura cu el, sã declarãm cã pãcatele lui nu sunt pãcatele noastre, cã noi nu suntem responsabili pentru ele, cã
le condamnãm, ca victime inocente ale lor. Asta ar fi cea mai mare laºitate,
cea mai ruºinoasã trãdare ºi cea mai josnicã minciunã. Asumarea rãspunderii, penitenþa ºi ispãºirea constituie cea mai mare faptã prin care o naþiune
îºi poate dovedi dreptul la viaþã ºi viabilitatea. Pocãinþa nu este ruºinea unei
naþiuni, ci gloria ºi puterea ei, dacã într-adevãr îºi regretã pãcatele ºi îi este
ruºine de ele. Naþiunea penitentã, aflatã sub povara rãspunderii, se situeazã
cu mult deasupra naþiunii care gesticuleazã orbeºte în beþia dreptãþii ºi gloriei, a superioritãþii ºi virtuþilor ei.
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Dar, fireºte, nu mã gândesc la asumarea rãspunderii, la pocãinþa ºi ispãºirea pãcatelor prin cuvinte. Înþeleg prin acestea o luptã dârzã împotriva
trãsãturilor naturii noastre, potrivnice vieþii. Aici se zbate o minoritate
maghiarã micã, sãracã ºi abandonatã. O picãturã de apã, micã, de un milion
ºi jumãtate în ocean. Este furtunã în aceastã picãturã de apã, sau sfântã,
serioasã acalmie, pace meditativã, limpezitã, unitarã în toþi atomii ei? Poate,
oare, aceastã micã frânturã sã fie ceea ce întregul niciodatã nu a ºtiut sã fie?
Ar putea sã excludã cel puþin din propria-i comunitate acele contradicþii care
au sfâºiat-o în trecut ºi care, dacã rãmân pãcatul ei neasumat, neregretat ºi
neispãºit, toate suferinþele ei au fost ºi vor fi zadarnice? Acesta este comandamentul de viaþã pe care îl comunicã faptele!
Printre trãsãturile constitutive ale conºtiinþei noastre naþionale, cele de
pânã acum reprezintã partea criticã. Dar, fireºte, are aceastã conºtiinþã ºi o
altã faþã, fãrã de care cea dinainte ºi-ar pierde însemnãtatea. Avem neapãratã
nevoie de viziunea criticã asupra trecutului, de vederea clarã a pãcatului, de
asumarea rãspunderii, de pocãinþã ºi ispãºire, pentru ca în sfârºit sã se evidenþieze în faþa noastrã cu toatã forþa, mãreþia ºi strãlucirea consolatoare, acea
valoare pe care trecutul ºi caracterul nostru, Geniul Naþiunii noastre o reprezintã ºi o iradiazã. În mãsura în care este necesar sã vedem în mod conºtient,
clar ºi sã condamnãm pãcatele potrivnice vieþii, pentru ca mai apoi sã le
putem stârpi din noi, la fel de necesar este ca, liberi de orice prejudecãþi, sã
vedem limpede ºi sã îmbrãþiºãm cu dragoste fierbinte toate acele valori dragi
ºi sfinte, dãtãtoare de viaþã ºi bogãþie, pe care trecutul ºi sufletul maghiar le-a
produs, le reprezintã ºi le prezintã ca fiind proprietatea sa fãrã seamãn, indispensabilã ºi de neînlocuit în ansamblul marilor valori ale omenirii. Dacã a
trebuit sã calificãm ca prejudecatã periculoasã negarea greºelilor trecutului ºi
ale sufletului naþional, romantismul pentru care totul era foarte bun ºi mãreþ,
cu aceeaºi forþã trebuie sã demolãm orice prejudecatã care ar îndrãzni sã nege
ºi sã desconsidere valorile nobile, adevãrate, frumoase ºi grandioase ale istoriei noastre milenare ºi ale sufletului etern maghiar. Convingerea mea este cã
oricât de pãgubos a fost ºi poate fi ºi azi patriotismul naiv, lipsit de spirit
critic, exhibiþionismul maghiaritãþii, care de la Adam încoace considerã cã
tot ce e bun e maghiar, ºi nu admite nimic ce e bun dacã nu e maghiar; consecinþe mult mai nocive ar avea ºi are maniera de asemenea lipsitã de criticã
prin care se neglijeazã ºi se dispreþuieºte ceea ce este specific ºi exclusiv
maghiar, lipsindu-ne cu un trist orgoliu viaþa de rãdãcinile ei, pentru a deveni
jucãria vânturilor ºi valurilor ºi a se nimici.
Istoria noastrã este strãdania mereu înflãcãratã ºi mereu potolitã a minþii,
inimii, caracterului ºi forþei maghiare pentru dezvoltarea esenþei ºi valorilor
proprii; ea este plinã de iniþiative curajoase, frumoase ºi de mare anvergurã,
care voiau sã întruchipeze fiecare câte o viziune maghiarã, un scop, un drum,
un mod de viaþã, un adevãr, care sã devinã forþa motrice vie a vieþii adevãrate, dar fãrã sã reuºeascã vreodatã! De ce?... Fiindcã maghiarii nu au permis.
Fiindcã maghiarilor nu le-au trebuit. Fiindcã maghiarilor le-a plãcut, le-a tre147
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buit, le-a fost bun numai ceea ce minþi ºi inimi strãine au lãsat sã cadã între
ei. ªi în aceastã privinþã nu existã deosebire între noi. Câte idei ale unor minþi
savante maghiare au rãmas în întuneric, pentru ca mai târziu sã aparã în faþa
minþii maghiare ca idei salutate cu surle ºi tobe ale unui creator strãin!
Iatã, aºadar, bilanþul real, lipsit de prejudecãþi, al trecutului: goana aventurierã dupã glorie, izolare retrogradã, risipã uºuraticã a vieþii, renunþarea
trândavã la noi înºine: braþul balanþei prevestitoare de moarte a pãcatului; ºi
apoi forþa de muncã creatoare, disponibilitate cu minte larg deschisã pentru
învãþãturã, moderaþia înþeleaptã ºi nobila conºtiinþã a forþei proprii: braþul
balanþei valorii propagatoare de viaþã. Care este rezultatul acestei dãri de seamã? Moarte, dacã, pierduþi în prejudecãþi unilaterale, din nou, nici acum nu
transformãm în realitate marea învãþãturã a acestui trecut: prin penitenþã la
înnoire!  ºi viaþã, dacã facem asta cu dârzenie.
Cãci trebuie sã ºtim cã viziunea istoricã din cele de mai sus, preparatã
oarecum ca un exemplu didactic (conturatã pentru prima oarã în conferinþa
mea intitulatã Valoarea trecutului; a apãrut în 1929 în volumul Drumul
nostru), nu se limiteazã doar la cazurile ºi personalitãþile numite, nu înseamnã numai contingenþele care se relevã în ele, nici pe departe nu vrea sã spunã cã pãcatul maghiar ºi valoarea maghiarã s-au manifestat numai în aceste
catastrofe sângeroase îndeplinite prin arme fizice ºi cã s-a manifestat numai
prin aceste câteva personalitãþi constructive naþionale, ci vrea sã ofere legea
eternã ºi modelul bilanþului dintotdeauna al vieþii maghiare.
Nu numai în politicã, ci ºi în culturã, în viaþa socialã, în familie ºi individ, nu numai în sens fizic, ci ºi sufletesc, intelectual ºi moral, aceste pãcate maghiare ºi aceste valori maghiare se luptã pe viaþã ºi pe moarte ºi în noi,
în aceastã generaþie maghiarã.
ªi marile tentaþii ale vieþii noastre, blestemele ei ºi  dacã nu scãpãm de
ele  marile catastrofe se datoreazã nãzuinþei spre afirmare ºi succese ieftine, cãutãrii de comori la modul aventurier, ignoranþei închise faþã de marea
învãþãturã a faptelor, risipei de viaþã prin înecarea amarului în beþie, compromisului trândav al renunþãrii la sine. ªi viaþa noastrã poate fi înnoitã, salvatã, numai prin muncã creatoare, învãþãturã, disciplina înþeleaptã a abnegaþiei ºi conºtiinþa care merge pânã în profunzimi.
Am ajuns acum la acea sarcinã a revizuirii conºtiinþei noastre naþionale
pe care ne-o impune destinul de minoritari.
Cu câþiva ani în urmã, într-o conferinþã (Public ºi literaturã, 1927, a apãrut în 1929 în volumul intitulat Drumul nostru), am conturat conºtiinþa
maghiarã minoritarã dupã cum urmeazã: aceastã conºtiinþa are un fundament
profund care trebuie sã devinã opinie publicã ºi convingere publicã în rândurile maghiarimii din Transilvania. Este o vocaþie universalã a minoritãþilor, în
vremurile grele de azi. Milioanele de minoritari risipite peste tot în Europa,
rupte de sub suveranitatea naþiunii lor, au în faþã pretutindeni o dublã sarcinã.
Pe de o parte, în interesul întreþinerii ºi al vieþii proprii, oriunde trebuie sã înþeleagã cã în lipsa independenþei ºi puterii politice singura cale a conservãrii lor
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este viaþa spiritualã ºi moralã bazatã pe propriile tradiþii naþionale, dar dezvoltatã independent, în raport cu condiþiile date; pe de altã parte trebuie sã admitã ºi cã aceastã culturã nu poate fi închisã în sine ºi îngustatã, deci condamnatã la moarte, ci pretutindeni trebuie sã fie mai universalã decât cea a
þãrii-mamã de care a fost ruptã, mai aproape de eternele înãlþimi ale omenescului ºi mai profund umanã. Cultura fiecãrei þãri independente se adapteazã
în mod necesar interesului politic, în schimb minoritãþile, nefiind legate de un
asemenea interes, pot totdeauna sã-ºi punã caracterul naþional în slujba unor
idealuri general umane ºi în cultura lor pot sã caute ºi sã se apropie de culmile marilor valori comune care leagã naþiunile între ele. Minoritãþile sunt chemate, fie ºi numai prin forþa necesitãþii, datoritã suferinþelor generate de situaþia lor, sã pregãteascã o spiritualitate umanã mai universalã ºi minunatul viitor
al adevãratei fraternitãþi între oameni. Nici o suferinþã nu a fost ºi nu va fi gratuitã, ci de-a dreptul providenþialã în viaþa lumii, dacã minoritãþile înþeleg, îºi
asumã aceastã misiune divinã ºi lucreazã în slujba ei.
În baza acestora am declarat încã de atunci cã maghiarimea din Transilvania trebuie sã dezvolte o viaþã spiritualã bazatã pe moºtenirea maghiarã ºi
construitã pe aceasta, dar independentã, care cautã în mod conºtient ºi cultivã valorile umane universale.
Cât de mare efort ºi ce sarcinã înseamnã asta putem vedea comparând
viaþa noastrã cu viaþa culturalã maghiarã din Ungaria ºi cea româneascã din
România.
În ceea ce priveºte situaþia ºi posibilitãþile, deosebirea decisivã este cã
aceste culturi, în cadrele þãrii ºi statului propriu, sprijinite ºi protejate de
imperiul naþional, pot sã dispunã de un arsenal al forþelor materiale, juridice ºi instituþionale din care noi nu avem aºa zicând nimic. Azi pare încã
firesc cã o þarã în cel mai bun caz tolereazã cultura minoritarã ºi o lasã sã trãiascã, dar nu considerã cã este în interesul ei sã-i acorde protecþie ºi sprijin
deosebit, mai ales sub aspectele specific naþionale.
Faptul care determinã conºtiinþa noastrã maghiarã minoritarã este gândirea cu seriozitate pânã la capãt ºi luarea în seamã sub toate aspectele realitãþii cã noi nu dispunem de nici un fel de imperiu pãmântesc. Acest lucru
înseamnã cã din viaþa caracteristicã nouã putem realiza doar atât cât putem
înfãptui prin forþe proprii, fãrã ajutor extern.
Iar forþa noastrã este stabilitã de limitele ºi nivelul organizãrii. De ce sã
negãm, când aceastã negare ar fi cea mai nesãbuitã prejudecatã, cã, în ceea
ce priveºte nivelul de organizare, situaþia noastrã în acest moment este încã
aproape lipsitã de speranþã. Privind tabloul în aceastã luminã, László Ravasz
exclamã: Ce se poate face cu maghiarimea? Se poate face ciment din acest
nisip strãlucitor care se dezagregã, din grãmada de cristale minunate,
mãrunte, fãrã consistenþã? (Károly Nagy, în volumul intitulat În umbra
morþii, Budapesta, 1927)[3].
Fiindcã trebuie, se ºi poate. Trebuie gãsit doar liantul. Despre asta doresc
sã vorbesc mai târziu.
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Acum trebuie sã stabilim înainte de toate cã minoritatea care nu dispune
de imperiu, redusã la forþele proprii, având sarcina giganticã de a fi cel mai
maghiar maghiar ºi cel mai uman om, punându-ºi caracterul naþional în slujba valorilor universale, nu poate sã-ºi ducã la îndeplinire misiunea decât pe
bazã spiritualã, la modul ºi în sens spiritual. Cãci ºi pentru noi este posibil un
imperiu, unul singur. Acesta este imperiul sufletului, al caracterului, care
numai cu valoarea sa poate sã impunã recunoaºterea, dreptul la existenþã ºi
respectul. Acest imperiu este posibil. Posibil, dacã pe de o parte nu îl considerãm atât de mic, de neînsemnat, de nebulos, încât realitatea sa sublimã sã devinã insesizabilã, iar pe de altã parte, dacã, înþelegându-l, nu ne sperie dimensiunile sale incomensurabile, în aºa mãsurã încât sã nu cutezãm a ne apropia
de el, a ne consacra lui. Cãci ceea ce este spiritual, pentru omul lipsit de formele realitãþii materiale este totdeauna ireal ºi gol. În schimb, pentru cel care
îl zãreºte într-un fel, dar îl gãseºte nepregãtit, este de obicei înfiorãtor de strãin
ºi apãsãtor. Cu aceastã depreciere de neînþeles sau cu înfiorarea nãucitoare
obiºnuieºte omul sã asculte cuvântul lui Hristos despre imperiul sufletului:
Ce folos dacã cineva câºtigã întreaga lume, dar în suflet pãgubeºte?
Cum trebuie, deci, sã ne educãm pentru a trãi cu imperiul sufletului?
Trebuie sã debarasãm în gândire cuvântul maghiar de orice determinare
geograficã, statalã, juridicã, politicã ºi sã aºezãm în faþa noastrã ceea ce este
etern maghiar: naþiunea spiritualã. 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 este o realitate: o
putere vie, activã, modelatoare, educatoare. Toate împreunã constituie realitatea unei mentalitãþi ºi vieþi specifice care leagã pentru totdeauna pe cei
nãscuþi ºi educaþi de acest geniu. Unitatea spiritualã în cauzã creazã gândire, concepþie ºi practicã de viaþã comune, eternizate, exprimate, proclamate,
protejate ºi consolidate prin unitatea limbii materne.
Aceastã maghiaritate sufleteascã având ca adevãr de bazã cã sufleteºte
suntem pe veci una cu tot ce este valoare maghiarã, devine viaþa adevãrului
ºi a iubirii maghiare, în culturã ºi organizare socialã ºi astfel factor constitutiv real pretutindeni unde trãiesc adevãrate ºi iubitoare suflete maghiare.
Ce înseamnã astfel, în ce ne priveºte, a fi maghiar?
Dezvoltarea ºi fructificarea în sânul comunitãþii legate ºi exprimate prin
limba maternã a valorilor muncii, învãþãturii, disciplinei ºi dragostei dezinteresate. Conºtiinþa unei asemenea comunitãþi pãstreazã moºtenirea naþionalã care
i s-a încredinþat ºi o transmite copiilor, astfel încât aceºtia sã nu fie niciodatã
siliþi sã trãiascã o viaþã de împrumut ºi totuºi în aºa fel încât viaþa lor sã nu fie
închisã faþã de marile interese universale ale omenirii ºi ale solidaritãþii.
În consecinþã, revizuirea conºtiinþei noastre naþionale maghiare minoritare ne cere îndeosebi douã mari transformãri sufleteºti: una înseamnã cã
maghiaritatea legatã de imperiul pãmântesc sã devinã în noi maghiaritatea
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sufleteascã; cealaltã ne cere însã sã nu considerãm maghiaritatea eternã astfel eliberatã mai slabã decât maghiaritatea legatã ºi de imperiul extern, sprijinitã ºi de acesta ºi sã nu o scoatem la mezat, pentru cã aºa e mai greu sã fii
maghiar, fiindcã aºa trebuie sã fim maghiari prin puterile proprii. Fireºte, din
aceastã conºtiinþã rezultã direct un instinct de conservare care asigurã fiecãrui individ  presupunând cã sufleteºte aparþine comunitãþii  existenþa
materialã ºi spiritualã, culturalã ºi moralã, astfel legitimându-se pe sine.
Dar aceastã chestiune se ramificã spre marea problemã a organizãrii ºi a
educaþiei, asupra cãrora trebuie sã meditãm separat.
În vol. Sándor Makkai, Egyedül. Tanulmányok [Singur. Studii], Kolozsvár, Erdélyi
Szépmíves Céh, 1931, p.209-230.
(Traducere: Florica Perian)
Sándor Makkai (1890-1951), profesor universitar, scriitor ºi episcop reformat. Studii
secundare la Aiud ºi Sfântu Gheorghe, dupã care a urmat cursurile facultãþii de teologie
reformatã din Cluj, în 1912 obþinând ºi doctoratul în filosofie. În 1926 devine episcop al
Bisericii reformate, în aceastã calitate fiind senator în Parlamentul României. În 1936 se
stabileºte în Ungaria, funcþionând ca profesor la Universitatea din Debreþin, dupã care se
va muta la Budapesta. În perioada petrecutã în România s-a remarcat printr-o activitate
deosebitã în câmpul literaturii, debutând cu un volum de poezii (Számadás [Dare de seamã], 1912), dar publicând îndeosebi romane: Kapu elõtt [În faþa porþii] (1921), Ördögszekér
[Cãruþa dracului] (1926), Ágnes (1928), Táltos király [Regele mag] (1934), Sárga vihar [Viforul galben] (1934), Holttenger [Marea Moartã] (1936), Magyarok csillaga [Steaua ungurilor]
(1937), Szép kísértet [Fantoma frumoasã] (1942), Szabad vagy [Eºti liber] (1943) º.a. De asemenea, o parte a prelegerilor ºi discursurilor sale au fost publicate sub titlul Magunk reviziója [Autorevizuirea noastrã] (1931), iar studiile lui au fost adunate în: Egyedül.
Tanulmányok (Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh [1931]), Erdélyi szemmel [Cu ochi de
ardelean] (1932) ºi Harc a szobor ellen [Lupta împotriva statuii] (1933).
[1] Filosof grec despre care se ºtie prea puþine lucruri (a trãit aproximativ între 576480 î.e.n.), Herakleitos din Ephes a vãzut în foc principiul primordial al tuturor lucrurilor, având atributele materiei cele mai subtile ºi mai puþin corporale. Totodatã, el a
cãutat o explicaþie raþionalã a universului, asemuind realitatea cu apa fluviilor ºi cu
focul, aflate mereu în opoziþie.
[2] Henri Bergson (1859-1941), filosof francez, care a promovat o concepþie profund
dualistã, dupã cum sugereazã ºi titlul uneia din lucrãrile sale, Matière et mémoire
(1896). În contextul susþinerilor sale, conºtiinþa înseamnã libertate, eul profund
opunându-se eului superficial, libertatea presupunând ca absolut toate acþiunile
noastre sã emane din întreaga personalitate.
[3] Este vorba de László Ravasz (1882-1975), episcop reformat ºi membru al Academiei Ungare de ªtiinþe. Între 1907-1921 fusese profesor la Academia Teologicã din
Cluj, fiind apoi chemat ca preot al bisericii din piaþa Kálvin din Budapesta ºi totodatã ca episcop al eparhiei Dunamellék, în aceastã ultimã calitate devenind ºi membru
al Parlamentului ungar pentru o lungã perioadã de timp (1927-1944). În 1948, când
instaurarea regimului comunist a fost o certitudine, a demisionat din funcþia de episcop, rãmânând doar un simplu preot. În textul de faþã este invocat volumul sãu, A
halál árnyékában, apãrut la Budapesta în 1927.
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Privind evaluarea relaþiei dintre români ºi maghiari
1. În faþa observatorului calm ºi detaºat devine din ce în ce mai evident
acest fapt istoric, cã Europa se aflã pe calea declinului. Nu mã alãtur pesimismului lui Spengler, care susþine cã acest declin ar fi, în acelaºi timp, ºi
apusul[1]. Declinul nu înseamnã neapãrat moarte sau apropierea prãbuºirii
totale, dar înseamnã dispariþia celor mai nobile valori spirituale, înseamnã
acea uzare sufleteascã dupã care, în straturi din ce în ce mai largi, viaþa omeneascã începe sã-ºi piardã sensul. Aceastã stare de fapt ºi situaþia generatã
de ea au numeroase simptoame. În primul rând, acea confuzie spiritualã care
a pus stãpânire pe toate domeniile vieþii culturale europene într-o mãsurã
surprinzãtoare. Un alt simptom este acea indiferenþã crescândã, acea blazare barbarã ºi lene spiritualã, care apare tocmai la cei culþi, faþã de creaþiile de
rang superior, de esenþã mai gravã. Dar sã includem între simptome ºi acel
spirit sectarian, care nu poate sã vadã chestiunile esenþiale ºi care se leagã
de problemele superficiale. Cel mai îngrijorãtor simptom în acest context,
însã, este lipsa surprinzãtoare a responsabilitãþii ºi seriozitãþii.
Spengler constatatase cã declinul Europei a început prin faptul cã civilizaþia a înghiþit cultura. Aº adãuga cã declinul a continuat prin faptul cã
politica a înghiþit etica. Astãzi mai existã în Europa o civilizaþie metropolitanã care se menþine pe poziþie în aºteptare ºi o culturã anemicã ºi fãrã vlagã; dar ambele s-au împotmolit, deoarece relaþia corectã între ele s-a deteriorat. În loc de a avea o civilizaþie care sã serveascã cultura, cultura s-a
plasat în mod ruºinos în serviciul civilizaþiei. Civilizaþia de naturã tehnicã
a stors toatã vlaga culturii de naturã spiritualã. Acest lucru înseamnã cã spiritul ºi-a pierdut acea poziþie dominantã, care i se cuvine doar lui, ºi a ajuns
în situaþia de servitor. Factorii materiali, economici ºi tehnici dominã factorii etico-spirituali în aºa mãsurã încât cei din urmã ºi-au pierdut autonomia
în raport cu cei dintâi. Azi este deja fãrã rost a pune în discuþie materialismul istoric, azi adevãrul este, de fapt, de partea materialismului istoric, deºi
aceastã stare de fapt încã nu înseamnã validitate. Acest fapt înseamnã un
viitor îngrijorãtor.
Idealismul filosofic al secolului trecut, teoretic, a învins complet aceastã formã absolutã a materialismului, astfel încât azi nu mai existã filosofie,
nu existã nici o direcþie în domeniul ºtiinþei care sã-ºi asume teoretic adevãrul materialismului ºi, cu toate acestea, tocmai sub masca idealismului apare actualmente mai ales pe tãrâm politic cea mai brutalã ºi mai durã formã a
materialismului. De aceea am subliniat mai sus faptul cã cel mai îngrijorãtor
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simptom al declinului Europei este faptul istoric pe care l-am formulat în
felul urmãtor: politica a înghiþit, adicã a invalidat etica.
În degringolada europeanã actualã ar trebui sã existe preocupãri deosebit de serioase faþã de acest fapt, deoarece, în fond, toate problemele legate
atât de viaþa culturalã, cât ºi de cea naþionalã, respectiv politicã ºi economicã, îºi au rãdãcina în aceasta: politica a înghiþit etica.
Toate atitudinile ºi activitãþile umane au anumite principii definitorii,
care se manifestã fie ca legi, fie ca valori ideale. Fie ca o necesitate naturalã,
ca legi, fie ca imperative spirituale, adicã valori ideale sau norme. Existã diferenþe substanþiale între cele douã. Procesele mecanice ºi activitãþile organice ale vieþii naturale stau sub semnul legilor imperative ale necesitãþii, pe
când activitãþile ºi creaþiile vieþii spirituale conºtiente se afirmã în atmosfera marcatã de libertatea spiritualã, sub semnul imperativ al lui trebuie al
valorilor ideale. Adevãrul, bunãtatea, frumuseþea se afirmã doar în plan spiritual, sub condiþia libertãþii. Aceste valori ideale nu ne obligã, precum legile naturii, ci stau în faþa omului conºtient de spiritualitatea sa ºi impun realizarea lor, dar totdeauna cu o contribuþie autonomã, liberã. Recunoaºterea
ºi realizarea dreptãþii, bunãtãþii ºi frumuseþii nu se pot impune, însã în planul deja marcat de spiritualitate ele se înfãþiºeazã ca imperative în faþa omului ºi îºi reclamã validitatea. Prin urmare, valorile ideale nu sunt imperative,
dar sunt valide. Viaþa umanã devenitã umanã este condiþionatã de validitatea valorilor ideale.
Din aceste raþiuni, aparent abstracte, dar în fond foarte pragmatice,
putem deduce cã ºi cele mai distante activitãþi ale comunitãþilor umane se
aflã sub semnul regulilor ce decurg din natura valorilor ideale. Adevãrul,
binele ºi frumosul trebuie sã se afirme ca o condiþie a menþinerii societãþii
umane. Deci, comportamentul moral al omului sau al unei comunitãþi umane nu depinde de comportamentul politic determinat, ci, dimpotrivã, orice
atitudine politicã depinde de recunoaºterea ºi validarea regulilor ce decurg
din ideea axiologicã a binelui. Politicul trebuie sã fie fundamentat de etic. În
caz contrar, dacã etica se clãdeºte pe politic, sau dacã etica se contopeºte cu
politicul, atunci fundamentul vieþii comunitãþii ºi, în general, cel al vieþii
umane va fi periclitat; ºi astfel se deschide calea cãtre degringolada ºi desfrâul social.
În ton cu adevãrul trebuie sã recunosc cã atitudinea ºi activitãþile pregnant politice sunt marcate de anumite interese de naturã fizicã, care se
impun drept necesitãþi ºi legitãþi brutale ce nu pot fi spiritualizate ºi care se
ciocnesc constant de cerinþele etice. Recunosc, de asemenea, cã aceste interese ce servesc supravieþuirii fizice externe nu vor putea fi îndepãrtate
niciodatã total din societatea umanã. Este, deci, indubitabil cã fiecare societate umanã are ºi o dimensiune fizicã, nu doar una eticã. Din acest considerent politic nu decurge, însã, nicidecum, nici în teorie, nici în practicã,
ignorarea cerinþelor etice în politicã, nici clãdirea eticii pe fundament politic. Dacã ar decurge, ar trebui sã renunþãm la posibilitatea vieþii spirituale a
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omului ºi ar trebui sã deschidem calea libertinajului social, acelui desfrâu ce
sapã mormântul oricãrei orânduiri sociale.
2. Acestea sunt considerentele etice, care, în general, definesc ºi trebuie
sã defineascã relaþia corectã între români ºi maghiari.
Ca sã îmi leg raþionamentul pur teoretic, în cele ce urmeazã, de un anumit aspect concret, voi mãrturisi cã am ajuns la chestiunea discutatã aici nu
ca urmare a unei motivaþii politice, ci ca o consecinþã a faptului cã, recent,
am ajuns în posesia celor cinci volume ce conþin traduceri din cinci scriitori
români de excepþie. Din iniþiativa Pen Clubului Maghiar din România au
apãrut, sub egida revistei Erdélyi Helikon, urmãtoarele opere: O scrisoare
pierdutã de I.L. Caragiale; Meºterul Manole de Octavian Goga; Prometeu de
Victor Eftimiu; Manechinul îndrãgostit de Ion Minulescu; ºi Gãlbeaza de Ion
Marin Sadoveau. Toate cele cinci volume au fost traduse într-o limbã
maghiarã aleasã ºi fluentã de Imre Kádár[2]. Nu este sarcina mea sã apreciez
operele ºi traducerea din punct de vedere literar-estetic, însã doresc 
dintr-un sentiment al datoriei  sã accentuez importanþa acestora.
Importanþa acestor opere asigurã un punct de legãturã ferm pentru aplicarea constatãrilor teoretice generale de mai sus. Pentru clarificarea relaþiei
dintre români ºi maghiari trebuie sã ne conducã acele puncte de vedere ºi
intenþii care, identice cu propriile mele puncte de vedere etice, s-au afirmat
în publicarea operelor de mai sus. Iatã cã astfel, din partea maghiarilor, s-a
fãcut auzitã vocea naþionalismului etic activ, demonstrând iniþiativã.
Dacã analizãm cu minte criticã, lucidã ºi cu simþul realitãþii naþionalismul românilor ºi al maghiarilor vom constata cã viaþa naþionalã a acestora,
în general, se aflã doar la nivelul entuziasmului ºi  subliniem: în general 
nu a ajuns încã la nivelul activismului etic. Perspectiva naþionalã criticã ne
obligã, pe baza cercetãrii faptelor, sã recunoaºtem cã tezaurul cultural naþional nu a devenit parte spiritualã organicã nici a poporului nostru, nici a
societãþii naþionale ajunsã la un nivel mai ridicat de conºtiinþã. Atât maghiarii, cât ºi românii privesc ºi utilizeazã propriul tezaur cultural naþional ca
materie primã a entuziasmului naþional, deci ca instrumente ce servesc doar
scopuri politice. Idealurile naþionale, realizãrile literare ºi ºtiinþifice, ba,
deseori, chiar ºi trãirile religioase sunt doar instrumente pentru realizarea
unor scopuri politice, adesea nu tocmai nobile.
Pe baza acestor considerente critice trebuie sã facem aºadar distincþie
între naþionalismul psihologic, de naturã afectivã, ºi naþionalismul activ, de
naturã eticã. Primul fiind produsul unei fluctuaþii imprevizibile ºi capricioase a sentimentelor, e nestatornicã. El poate fi în acord cu binele moral, dar
poate fi ºi în contradicþie cu acesta. Cum toate sentimentele exprimã o stare,
ele sunt schimbãtoare în funcþie de condiþiile spaþio-temporale, deci uºor
influenþabile ºi exploatabile. Pentru trezirea sentimentelor nu este nevoie
neapãrat de valorile adevãrului, binelui sau frumosului. Sentimentele pot fi
trezite ºi cu instrumente care sunt exterioare razei de acþiune a acestor
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valori. Personalitãþi ºi circumstanþe cu putere de sugestie, prin simpla lor
structurã naturalã, prin vocile ºi frazeologiile impulsive ºi pasionale pot trezi
acest naþionalism psihologic de naturã afectivã, ºi îl pot pune în serviciul
realizãrii unor interese de joasã speþã.
Cel de-al doilea, adicã naþionalismul activ de naturã eticã, diferã substanþial de primul nu doar prin natura sa, ci mai ales prin calitate. Aceastã
diferenþã calitativã rezidã în faptul cã acest naþionalism nu acceptã doar
influenþele, ci evalueazã, apreciazã dupã criteriile unui spirit nobil. Aceastã
dimensiune de evaluare, de apreciere, îl face activ. Deci, se înþelege de la sine
cã activismul naþionalismului etic nu se îndreaptã cãtre exterior, nu cucereºte spre exterior, ci þinteºte spre interior, iar cucerirea sa nu înseamnã dominare. Aºadar, activismul sãu nu se manifestã prin cotropirea altor popoare
sau deznaþionalizarea acestora sau chiar exterminarea lor. Acest naþionalism
politic barbar nu mai este activ, ci naþionalism beligerant. Acest naþionalism incitat de urã, orice am face, nu este altceva decât o manifestare a canibalismului modern european. Activismul în sens etic înseamnã cã la membrii unei comunitãþi sau entitãþi naþionale existã deschiderea seninã, voinþa
activã de a-ºi însuºi efectiv, de a transforma într-un conþinut viu ºi o achiziþie personalã valorile culturale ale propriului neam ºi ale altor popoare.
Atât maghiarii, cât ºi românii trebuie sã depãºeascã acel naþionalism
afectiv sau psihologic care, dupã cum am constatat, se situeazã abia la nivelul entuziasmului. Însufleþirea încã nu este o putere constructivã, încã nu
înseamnã îmbogãþire spiritualã realã, este cel mult un atribut al acesteia, dar,
deseori, cu valenþã negativã, nu pozitivã. Însufleþirea, dacã o luãm în sens
pozitiv, poate caracteriza acea atmosferã în care se naºte dreptatea sau adevãrul, în care sporeºte binele ºi strãluceºte frumuseþea, dar nicidecum nu
este o forþã activã. Relaþia maghiaro-românã se va clarifica doar atunci când
bunurile culturale adevãrate ale celor douã popoare vor deveni achiziþii vii
ale fiecãruia, atunci când marii scriitori, artiºti ºi oameni de ºtiinþã ai
maghiarilor ºi românilor nu vor fi folosiþi doar ca oratori spre a rosti discursuri festive pentru a stârni porniri pãtimaºe ºi duºmãnoase, pentru a-ºi spori
propria vanitate naþionalã, ci toþi aceºtia se vor înclina în faþa spiritelor de
geniu, a descoperirilor ºi contribuþiilor lor, îmbibându-ºi ºi înnobilându-ºi
sufletul în umanul ºi religiosul plãsmuit de aceºtia. Operele scriitorilor ºi
ale oamenilor de ºtiinþã ai naþiunilor nu pot fi simple ornamente strãlucitoare, expuse pe mese lustruite, în biblioteci impozante, pe rafturi frumos aranjate, ci ele trebuie sã coboare de pe soclu ºi sã se transforme într-o adevãratã oaste  fie cã vorbesc româneºte, fie cã vorbesc ungureºte  împotriva
acelor puteri ale destrãmãrii, care au dus lumea la pierzanie ºi au cauzat acel
declin spre care se îndreaptã azi Europa. Acest lucru se poate realiza, însã,
doar prin activismul naþionalismului etic. Cu acesta chiar este posibil.
Naþionalismul etic trebuie sã-ºi demonstreze activismul prin faptul cã îºi
croieºte drum în sufletele unor categorii sociale din ce în ce mai largi, în faþa
bunurilor culturii naþionale proprii. Acest lucru înseamnã cã nu e suficient
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sã ne mândrim cu poezia scrisã de Arany, Petõfi sau Csokonai, Vörösmarty
ºi Madách, ci trebuie sã ne ºi hrãnim cu ea. Sã nu ne lãudãm doar cu valorile noastre intrate în cultura universalã, precum cei doi Bolyai, Kõrösi Csoma sau Károly Böhm, Lóránd Eötvös ºi alþii, ci sã ºi cunoaºtem realizãrile lor
spirituale extraordinare. Sã nu folosim Ardealul sau faptul ca suntem ardeleni doar pentru a crea atmosferã, ci sã pãtrundem în istoricul ºi mistica specificã acestuia, sã stabilim legãturi vii cu acea viaþã diversã, coloratã ºi bogatã care a înflorit pe acest pãmânt, la nivel de rase, popoare, regiuni ºi plaiuri.
Dacã încercãm mãcar, imediat ne dãm seama de cât de mult activism avem
nevoie, câte sentimente contrare, prejudecãþi, subiectivisme, gânduri contradictorii trebuie sã învingem chiar ºi numai în noi înºine. Sã nu ne amãgim,
ci cu mintea treazã ºi cãinþã sã recunoaºtem cã propria noastrã culturã naþi1
onalã ne este ºi nouã doar caput mortuum , dar nu o posesiune personalã.
Aici îºi gãseºte locul în primul rând acel mult pomenit naþionalism activ de
naturã eticã. Sã nu vorbim despre superioritate culturalã atâta vreme cât ºi
aceastã culturã a noastrã existã abia undeva în exteriorul nostru, de multe ori
nici nu ºtim unde existã ºi unde sã-i cãutãm izvoarele ºi bazele.
Acelaºi activism etic trebuie sã se afirme din partea noastrã ºi faþã de
bunurile spirituale ºi culturale ale românilor. Din acest punct de vedere ne
revine o responsabilitate mare faþã de români, tot aºa cum le revine ºi românilor faþã de noi. Este fãrã îndoialã cã ne împovãreazã reciproc omisiuni
serioase. Pe noi maghiarii ne împovãreazã o gravã carenþã, în sensul cã nici
mãcar azi nu cunoaºtem suficient mai ales acea bogãþie coloratã a vieþii
populare româneºti, care ni se dezvãluie în creaþia poeticã sub forma baladelor, a pildelor ºi zicalelor sau a artei populare. Nu cunoaºtem literatura cultã, care prin mai mulþi reprezentanþi ai ei se situeazã la loc de frunte pe plan
european. Nu cunoaºtem tocmai acele aspecte ale românilor de unde am
putea porni pentru stabilirea unor legãturi spirituale, etice. Nu cunoaºtem
tradiþiile populare ale românilor, acel specific naþional care ne conduce spre
cel mai îndepãrtat trecut al acestui popor, la începuturile existenþei sale
naþionale, la momentul istoriei încã nescrise. Însã nici românii nu au fãcut
aproape nimic pentru a-ºi transmite roadele culturii populare ºi naþionale
proprii cãtre maghiari. Pentru cã ce s-a fãcut pânã acum în domeniul educaþiei ºcolare obligatorii, cu o notã oficialã, nu este adecvat acestui scop. Dimpotrivã, prin sistemul educaþional ºi prin programã, este de naturã sã genereze doar antipatie în sufletele tinerilor faþã de cultura românã. Iar antipatia
e mai mult decât otrãvitoare, ea este un obstacol moral ºi intelectual serios
în însuºirea conþinutului aºa numitelor discipline naþionale. Or, bunurile
culturale trebuie îndrãgite, nu impuse. Dragostea, simpatia, curiozitatea pot
fi trezite, dar nu obþinute cu forþa. Calea bunurilor spirituale poate fi doar
libertatea ºi alegerea de bunãvoie. Sufletul omului, fiecare suflet omenesc,
este sensibil precum melcul care la cea mai micã atingere se retrage în cochi1

Cei mai însemnaþi dintre morþi (nota trad.).
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lie ºi se izoleazã de lumea exterioarã. Pentru a ilustra ºi a întãri cele de mai
sus, aº putea spune cã la congruenþa mea eticã faþã de români cel mai mult
au contribuit acei pãstori români din munþi, acei simpli moþi ºi munteni, cu
care m-am întâlnit în timpul drumeþiilor mele estivale ºi care m-au îndatorat prin ospitalitatea, bunãvoinþa ºi atitudinea lor prietenoasã. În faþa mea
ºi-au deschis sufletul, în faþa lor mi-am deschis ºi eu sufletul, am trãit experienþa întâlnirii sufletelor noastre. Doar astfel de întâlniri sufleteºti libere ºi
voluntare pot facilita o relaþie eticã productivã ºi corectã între români ºi
maghiari.
Pentru aceasta, românii trebuie sã creeze acea situaþie spiritualã pentru
maghiari, în care românii vor repurta o cucerire etico-culturalã trainicã, nu
doar una politicã ºi etnicã. În acest caz, cultura românã nu ar fi transmisã
tineretului ºi dascãlilor pe calea unor decrete ºi legi, prin ameninþãri, umiliri ºi hãrþuiri, ci prin instrumentele morale ale cuceririi interioare. La început, creaþiile literare româneºti ar fi rãspândite printre maghiari sub forma
unor traduceri, pentru ca aceºtia sã înþeleagã valorile ºi frumuseþea interioarã a acestora; apoi ar urma conferinþe, prelegeri, ºcoli populare prin care
maghiarilor li s-ar prezenta creaþiile în original, permiþând astfel operelor sãºi comunice valorile etice ºi estetice. Limba ºi cultura românã nu meritã doar
examene de limbã forþate, ci o dragoste înþelegãtoare ºi stimã, iar cine nu ºtie
acest lucru sau nu vrea sã-l recunoascã, acela nu cunoaºte natura nobilã a
valorilor ºi bunurilor cultural-spirituale.
ªi pentru a ne întoarce la situaþia concretã de la care am pornit, iatã,
aceste considerente m-au obligat sã afirm cã traducerile în limba maghiarã
publicate de Pen Clubul maghiar ºi de revista Erdélyi Helikon sunt iniþiative deosebit de semnificative. Sunt chiar fapte morale care meritã recunoaºtere sincerã din partea tuturor celor care se preocupã de soarta culturii
europene!
3. ªtiu cã în atmosfera tensionatã de azi, când pasiunile naþionale ºi ura
cunosc o amploare deosebitã, nu multora le pasã de considerentele etice.
Mulþi vor gãsi cã spusele mele de mai sus sugereazã cã statul n-ar trebui sã
porunceascã, ci sã cearã. Departe de mine o astfel de nebunie, însã suveranitatea statului nu se bazeazã pe agresiune, ci pe valabilitatea veºnicã a legilor morale.
Astãzi, în contextul european actual, meritã o deosebitã atenþie faptul cã,
din perspectiva literaturii ºi ºtiinþelor, viaþa spiritualã europeanã decade.
Aceastã decãdere, aceastã demoralizare amarã ameninþã oricare culturã
naþionalã. Este ca ºi cum ne-am confrunta azi cu un incendiu general, ca ºi
cum ne-am afla în faþa unui potop. Ar fi necugetat ca stând cu mâinile în sân,
sã spunem cã noi suntem în siguranþã, chiar dacã lumea, chiar dacã alte
popoare vor cunoaºte care sunt consecinþele. Asta ar însemna o limitare din
partea unei naþiuni care, în viitor, mai doreºte sã joace un rol politic, sã se
închisteze în perimetrul propriei þãri, de unde sã judece prezentul ºi viito157
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rul. Evenimentele fiecãrei zile ne atrag atenþia cã nici un popor nu poate trãi
doar în sistemul propriu de relaþii, în contextul propriu, dimpotrivã, fiecare
popor trebuie sã-ºi priveascã soarta în contextul mai larg al popoarelor ºi trebuie sã-ºi fundamenteze viitorul în acel context.
Nu este o simplã captatio benevolentiae dacã afirm cã românii, în asigurarea soartei proprii, în fundamentarea existenþei lor, nu pot ocoli cea mai
directã verigã a contextului mai larg, maghiarii. Ei trebuie sã-i ia în considerare pe maghiari, specificitatea lor naþionalã, lingvisticã, culturalã ºi religioasã ºi, ca atare, sã-i aibã în vedere din perspectivã eticã ºi politicã (iar nu politicã ºi abia apoi eticã). Ei trebuie sã-i includã pe maghiari în comunitatea eticã
proprie ºi doar apoi  ºi ca urmare a acestui fapt  în existenþa statalã, în corpul politic specific. Românii, în interesul propriei existenþe naþionale, nu îºi
pot permite multã vreme sã-i menþinã pe maghiari în situaþia lor de minoritate cu probleme nerezolvate, confruntatã cu posibilitãþi impredictibile. Nesiguranþa afecteazã chiar ºi popoarele cu cea mai solidã moralitate. Neclaritatea situaþiei ca minoritate a maghiarilor ºi a relaþiei etice cu românii, precum
ºi sentimentul de nesiguranþã ce rezultã de aici, pot produce un focar de
infecþie imprevizibil, mai ales atunci când un procentaj semnificativ al copiilor maghiari sunt privaþi de cunoaºterea propriei limbi materne ºi a culturii
în limba maternã. Cunoaºterea limbii materne vorbite ºi scrise, învãþarea trãsãturilor de bazã ale culturii naþionale proprii ajutã, în primul rând, la dezvoltarea unui caracter moral solid. Poþi deveni om serios ºi de încredere cu
condiþia sã ai caracterul moral astfel format. El asigurã acea structurã solidã,
care susþine întreaga fiinþã, acesta asigurã lupta împotriva tentaþiilor morale,
deoarece toate ispitele dau greº faþã de forþa ºi puterea sa de rezistenþã.
În argumentaþia noastrã am pornit de la faptul cã viaþa spiritualã europeanã este în decãdere, cã nivelul ei scade. De pe acum viitorul Europei
depinde de capacitatea ºi voinþa ei de a admite aceastã decãdere, de a o recunoaºte în mod conºtient sau de a fi convinsã cã refacerea e pe calea cea mai
bunã, adicã diagnosticul este ascensiunea, ºi nicidecum decãderea. Dacã
Europa se situeazã pe aceastã poziþie, atunci ºi în cazul Europei se va adeveri cuvântul biblic: Dumnezeu o îndârjeºte în vanitatea gândurilor sale. Iar
dacã recunoaºte, privind cu ochi critici ºi cu regret, unde a ajuns, atunci va
fi pusã în faþa unei decizii ºi va realiza din nou acel adevãr strãbun  cã nici
pacea Europei, nici pacea unor popoare nu poate fi construitã pe ameninþare, pe teama reciprocã de superioritatea militarã a celuilalt. Astãzi pacea
Europei se bazeazã încã pe aceste fundamente nesigure. Aceste fundamente
trebuie schimbate, fundamente noi trebuie construite. La aceastã restauratio
magna trebuie sã participe românii ºi maghiarii prin aºezarea relaþiilor dintre ei pe baze etice. În caz contrar, ºi ei vor contribui la accentuarea degringoladei europene ºi-i vor grãbi decãderea.
În Erdélyi Helikon, VII, 1934, p.661-668.
(Traducere: Maria Kovács)
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[1] Se referã la lucrarea filosofului ºi istoricului german Oswald Spengler (18801936), Der Untergang des Abendlandes (1918-1923), în care propune o metodã de
morfologie istoricã, prin care sã se identifice ºi sã se studieze diversele culturi,
meditând totodatã asupra declinului civilizaþiei occidentale. Asupra acestui aspect
vezi mai nou: Frits Boterman, Oswald Spengler und sein Untergang des Abendlandes, Köln, SH-Verlag, 2000; John Farrenkopf, Prophet of decline. Spengler on world
history and politics, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2001.
[2] Imre Kádár (1894-1972) s-a stabilit la Cluj din 1919, fiind colaborator la Keleti
Újság ºi Napkelet. În 1922-1923 este redactor la revista literarã ºi teatralã maghiarã Kulissza, iar în 1924 se numãrã printre fondatorii editurii Erdélyi Szépmíves Céh.
Între 1933-1940 funcþioneazã ca director ºi regizor al Teatrului Maghiar din Cluj-Oradea, traducând numeroase lucrãri din dramaturgia româneascã. Din 1944 se va muta
la Budapesta, unde va lucra la Radio, ocupându-se îndeosebi de relaþiile românomaghiare. Ulterior va fi redactor la Theológiai Szemle ºi director al Institutului de
ªtiinþe Confesionale.
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Dezsõ LÁSZLÓ
PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE VIEÞII NOASTRE
DE MINORITARI
I
De câte ori n-am aºternut pe hârtie aceste cuvinte în ultimii cincisprezece ani? Nu existã punct de vedere din care sã nu fi discutat problema minoritarã. Am vorbit despre politicã minoritarã, tineret minoritar, învãþãmânt
minoritar, societate minoritarã, literaturã minoritarã etc. Am discutat problema sub atâtea aspecte încât ni se pare aproape imposibil sã mai spunem ceva
nou în aceastã privinþã.
Acest articol porneºte de la convingerea cã în discutarea de pânã acum a
anumitor relaþii ale existenþei minoritare am comis o eroare esenþialã ºi fundamentalã. Aceastã eroare constã în aceea cã am abordat situaþia noastrã de minoritari prin comparaþie cu maghiarimea din Ungaria. Am interpretat faptul de a
fi minoritari ca pe o consecinþã a despãrþirii de masele mai mari ale maghiarilor, noi netrãind aºadar în condiþii de majoritate, ci în condiþii de minoritate.
Din aceastã atitudine au decurs trei poziþii eronate. Aceste trei puncte de
vedere se pot decela în trei tipuri ale existenþei minoritare. Avem de-a face,
în primul rând, cu o concepþie conservatoare: reprezentanþii acesteia refuzã,
în ciuda faptelor, sã recunoascã acele cerinþe care strigã cu putere din însãºi
viaþa cu totul nouã de minoritari. Ei se leagãnã în iluzia cã, chiar dacã uºor
modificate, dar vechile forme de viaþã, vechile instituþii ºi vechiul spirit pot
fi menþinute ºi chiar susþinute.
Cea de a doua poziþie eronatã se vãdeºte în acea atitudine criticã care e
tocmai contrariul conservatorismului schiþat mai sus. În rândurile maghiarimii ajunse în situaþie minoritarã a fost fireascã acea atitudine criticã care
fãcea responsabilã în primul rând maghiarimea pentru dezastrul de dupã
primul rãzboi mondial. E interesant de remarcat cã abordãrile critice ale
autorilor maghiari minoritari nu vizeazã atât problemele minoritare, ci mai
degrabã pe acelea ale maghiarimii în întregul ei.
Uneori ca o consecinþã a acestei critici, dar în cele mai multe cazuri ca
urmare a crizei de dupã rãzboiul mondial, a luat naºtere cea de a treia concepþie, pe care gãsim nimerit s-o definim drept pesimistã. Maghiarii minoritari pesimiºti îºi extrag ºi ei judecata din comparaþia cu maghiarimea mare:
maghiarimea minoritarã nu are viitor, afirmã ei. Ei sunt de pãrere cã nici
mãcar maghiarii aflaþi în situaþia de majoritate nu-ºi pot asigura existenþa,
cum ar fi deci cu putinþã aceasta în condiþiile încã mai grele ale minoritãþii?
Sã nu ne mire cã tocmai aceste trei tipuri dominante s-au constituit în
viaþa minoritarilor maghiari în decursul celor trei decenii din urmã. La urma
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urmei, în jurul nostru au avut loc schimbãri atât de radicale, ne-am pomenit
într-o situaþie atât de nouã încât dorinþa de a menþine vechile forme de viaþã,
manifestãrile de criticã acerbã ºi pesimismul steril apar ca de la sine înþelese.
Acestor trei concepþii trebuie sã le punem însã capãt în mod radical, cãci
dupã cincisprezece ani de existenþã minoritarã tustrele nu înseamnã decât
anacronism ºi sterilitate vetustã. În definitiv, nu poþi supravieþui într-o epocã
nouã cu mijloacele ºi spiritul unei epoci depãºite. Pe de altã parte, critica
dizolvantã e o abordare negativistã a vieþii. Cine priveºte hrana cu un permanent ochi critic ºi comparã mâncarea servitã cu alte mâncãruri fie cã uitã sã
mãnânce, fie cã-i piere pofta. Existã un singur mod de viaþã mai nesãnãtos
decât acesta: cel al pesimismului. El a ºi renunþat la viaþã ºi nu observã deloc
cã, ei bine, da, mai existã posibilitãþi pe baza cãrora sã ne asigurãm existenþa.
Trebuie sã cãutãm o nouã fundamentare a vieþii minoritare. A sosit timpul s-o facem.

II
La o realã perspectivã asupra vieþii minoritare putem ajunge renunþând
înainte de toate la a mai compara situaþia noastrã de minoritari cu maghiarimea majoritarã ºi extrãgând-o din relaþia noastrã cu românimea majoritarã.
Nu suntem maghiari minoritari din cauzã cã trãim separaþi de maghiarimea
majoritarã, ci din cauzã cã faþã de cei cincisprezece milioane de români care
constituie statul noi reprezentãm o minoritate.
Problemele fundamentale ale existenþei noastre minoritare se decid aºadar în funcþie de raportarea noastrã la românime. Noi trebuie sã cunoaºtem
deci înainte de toate viaþa, structurile, posibilitãþile existenþiale din aceastã
þarã. Uluitor câte lacune mai avem în aceastã privinþã. Sunt convins cã în
spatele multor insuccese ale noastre se aflã faptul de a nu fi cunoscut îndeajuns aceastã þarã ºi acele cãi prin respectarea cãrora putem ºi trebuie sã trãim
aici. Cunoaºterea constituþiei þãrii noastre ne convinge înainte de toate cã
existenþa minoritarã este o formã juridic asiguratã a vieþii de aici. Noi nu
suntem niºte toleraþi, ci suntem cetãþeni cu drepturi depline ai acestei þãri,
orice atitudine care ne aduce atingere în exercitarea drepturilor noastre cetãþeneºti contravine constituþiei ºi legilor þãrii. Dacã suntem obstrucþionaþi în
afirmarea specificitãþilor noastre naþionale nu trebuie sã ne referim la cum
erau trataþi românii în vechea Ungarie, nici la situaþia minoritãþilor din alte
þãri, ci la faptul cã aceia care se dedau la acþiuni injuste faþã de noi nu respectã legile þãrii acesteia iar noi avem dreptul sã pretindem respectarea legilor în ceea ce ne priveºte, deoarece ne achitãm de toate îndatoririle. Cine
dintre noi nu-ºi plãteºte impozitele, nu-ºi satisface stagiul militar, cine nu-l
respectã pe suveran ºi întregul regim al statului? Dintr-o asemenea atitudine
îºi va da seama ºi românimea cã noi recunoaºtem cu adevãrat situaþia legalã
în cadrul cãreia trãim de la încheierea pãcii încoace. Trebuie sã convingem
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neamul constitutiv de stat cã nu avem scopuri oculte, trebuie sã arãtãm, ceea
ce conducãtorii þãrii nu prea vãd, cât de pãtrunºi suntem de dorinþa de a evolua pe calea respectului faþã de ordinea legalã în întreaga noastrã viaþã publicã. Ar merita, de exemplu, sã facem niºte studii comparative în domeniul
educaþiei ºcolare, spre a vedea cu cât mai precis pun în aplicare ºcolile ecleziastice ordonanþele de stat decât chiar ºcolile de stat. Noi trebuie sã ne fãurim din respectul faþã de stat un capital moral la care sã ne putem referi fãrã
reþineri în orice împrejurare. Trebuie sã modelãm opinia publicã în aºa fel
încât sã perceapã orice atingere adusã minoritãþii ca pe o atingere adusã
prestigiului statului.

III
Cu privire la noi, trebuie sã lãmurim înainte de toate de ce þinem sã
rãmânem maghiari minoritari. De ce nu suntem de acord ca maghiarimea sã
se asimileze la neamul român? Acest drept ne este dat ºi apãrat înainte de
toate de tratatele de pace ºi de constituþia þãrii noastre. Dar trebuie sã punem
întrebarea mai profundã: în ce scop vrem sã exercitãm noi acest drept asigurat prin lege? Partidele politice româneºti vãd în voinþa noastrã de a ne exercita drepturile înainte de toate o probã de iredentism, un atentat la unitatea
statului. Deºi departe de noi aºa ceva. Noi vrem sã rãmânem în cadrul acelei comunitãþi de neam, religioase ºi culturale în care ne-am nãscut, pentru
cã aceasta este o determinantã fireascã a vieþii noastre. E o lege naturalã cã
m-am nãscut într-o comunitate în care trãiesc ºi azi. A modifica ordinea
naturii e cea mai mare crimã ºi cea mai mare insensibilitate de pe faþa
pãmântului. Nu e spre gloria nici unei þãri sã calce în picioare bogãþia de
flori ale vieþii, dar e un indiciu de veritabilã mãreþie sã le asigure condiþii de
viaþã ºi altor neamuri. O þarã cu un singur neam e confruntatã mereu cu primejdia ca tensiunea întrecerii interne sã scadã ºi instinctul vital sã se stingã.
Pentru noi programul minoritar maghiar constã în a ne cunoaºte valorile
naþionale în a cãror stãpânire ne-am nãscut ºi a încerca sã le apãrãm ºi sã le
dezvoltãm într-o þarã la conducerea vieþii cãreia se aflã un alt neam. Aceste
valori naþionale sunt înainte de toate limba, cultura popularã, cultura literarã,
concepþia de viaþã ºi morala specifice, bazate pe trecutul naþional ºi, deasupra
acestora, acele valori creºtine care s-au format prin intermediul cultelor noastre. În existenþa noastrã minoritarã pornim de la încredinþarea cã aceastã lucrare de cunoaºtere, apãrare ºi dezvoltare este în aceastã þarã, în cadrul ei politic,
posibilã, cãci întru aceasta constituþia þãrii asigurã protecþie ºi drepturi, ºi
întrucât aceastã atitudine spiritualã nu contravine intereselor þãrii.
Cultura e determinatã de mediul sãu de viaþã. ªi cultura minoritarã e
determinatã de acea condiþie minoritarã în care ea trebuie susþinutã. Urmeazã de aici cã obiectivele culturale ale maghiarimii minoritare nu pot fi întru
totul identice cu obiectivele culturale ale maghiarimii majoritare. La Buda162
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pesta puritatea limbii trebuie apãratã de germanisme, în Transilvania de
românisme. Problema de bazã a acþiunii rurale din Ungaria e aflarea metodelor prin care, cu sprijin din partea statului ungar, pot fi îmbunãtãþite condiþiile igienico-sanitare ºi culturale ale satelor din Ungaria, iar problema
noastrã în acest domeniu e sã vedem cum se poate ridica nivelul de viaþã al
satelor  fãrã sprijin din partea statului. În învãþãmântul din Ungaria educaþia cetãþeneascã ºi educaþia culturalã coincid. Noi trebuie sã ne educãm
copiii spre a fi buni cetãþeni români, trebuie sã-i facem sã cunoascã cultura
românã, dar în aºa fel încât asta sã nu însemne renunþarea la limba maghiarã, respingerea culturii noastre. Chiar ºi aceste exemple ne aratã ce mutaþii
valorice implicã existenþa minoritarã ºi cât e de imposibilã perpetuarea
vechii concepþii conservatoare.
Tot astfel, nici atitudinea criticã nu corespunde cerinþelor. Critica indicã greºelile, rãtãcirile, erorile de pe parcursul vieþii noastre de pânã acum.
Critica nu poate fi decât o lucrare pregãtitoare, ea trebuie sã se strãduiascã
sã clarifice valorile, dar încã nu s-a vãzut bolnav care sã se fi vindecat prin
simplul fapt cã i s-a spus cã-i bolnav. Cu dreptate spunea în 1932 Sándor
Reményik cã dupã cele trei opere critice ale maghiarimii ardelene, Hitel,
Világ ºi Stádium, trebuie scris ºi Ein Blick-ul, justificarea sinei noastre, apãrarea ºi prezentarea valorilor noastre[1]. Sã se termine acel exerciþiu
critic care nu conteneºte sã ne arate cât de lipsiþi de vlagã suntem, sã adunãm ce avem, câþi om fi cei care vrem sã lucrãm serios ºi sã ne îndreptãm
critica împotriva acelora care, indiferent de concepþie, nu vor sã-ºi asume
adevãratul destin minoritar. Aici încep sã se contureze douã tipuri: un grup
care trage iarãºi cu ochiul spre ciolanul mai plin de mãduvã din Ungaria ºi
un altul care vrea sã se salveze asimilându-se la comunitatea religioasã ºi
de limbã a poporului majoritar. Noi condamnãm ambele tipuri, deoarece
nici unul nu crede cã poþi trãi ºi ca minoritar în aceastã þarã ºi cã te poþi descurca. Dacã un partid se dã de ceasul morþii ca minoritãþile sã disparã ºi sã
se resoarbã, asta nu dovedeºte decât cã nici el însuºi nu ia în serios drepturile constituþionale care asigurã existenþa minoritarã ºi, în ultimã instanþã,
nu face decât sã ºtirbeascã reputaþia statului. Nu aduc o ofensã doar vieþii
minoritare, ci þãrii însãºi aceia care resping posibilitatea cã aici viaþa lor
poate fi asiguratã.
În sfârºit, cea mai mare piedicã în calea existenþei minoritare o constituie adepþii concepþiei pesimiste. Conservatorii au ieºit din câmpul vieþii din
cauzã cã se imagineazã ºi acum într-o epocã revolutã, criticiºtii ajung pânã
la a susþine cã nimic din ceea ce existã nu e bun, pesimiºtii spun cã nu avem
nimic ºi nici nu meritã sã trãim.
Adevãrata viaþã minoritarã începe cu verbul sunt, se continuã cu cunosc
ºi prin vreau se manifestã în faptã. De îndatã ce ne-am eliberat de prejudecãþile unei lumi apuse, am luat act cu seriozitate de faptul cã existãm ca minoritari ºi cã asta nu e o continuare a vieþii maghiare dinaintea rãzboiului, ci
începutul unei vieþi maghiare noi, ce nu s-a constituit pânã acum niciodatã ºi
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care n-are analogii în istorie, se declanºeazã în sinea noastrã porunca obligatorie a vieþii, aceea cã pur ºi simplu vrem sã trãim. Noi, trãitorii vieþii minoritare, trebuie sã creãm o formã de existenþã cu totul nouã, forma de existenþã a vieþii maghiare minoritare. Iar acesta este un program pozitiv ºi este un
program pe de-a întregul, fundamental nou. Obiectivul sãu este salvgardarea,
dezvoltarea valorilor, iar baza sa o constituie cunoaºterea valorilor.

IV
E cât se poate de clar cã în istorie apãrarea ºi dezvoltarea valorilor spirituale nu e posibilã decât în prezenþa unor condiþii materiale ºi organizatorice. Trebuie sã gãsim aºadar cadrul în care programul nostru minoritar sã se
poatã realiza.
În privinþa aceasta, dorim sã vedem înainte de toate statul român ca pe
cel dintâi apãrãtor ºi factor de ajutorare. Afirmãm astfel cã nu vrem sã fim
stat în stat, ci o comunitate religioasã ºi culturalã minoritarã juridic fundamentatã. Legile þãrii noastre oferã multe posibilitãþi de a obþine sprijinul statului în activitatea noastrã culturalã ºi cea privitoare la culte. Acest sprijin
s-a manifestat pânã acum prin ajutoare de stat repartizate bisericilor noastre,
unor instituþii culturale, ºcoli din oraºe ºi sate, prin ajutoare ºcolare comunale, prin înfiinþarea de ºcoli cu limba de predare maghiarã. Legile þãrii ne
asigurã însã mai multe drepturi ºi posibilitãþi, printre altele, autonomia culturalã a secuimii, în vederea cãreia n-am fãcut nimic. În viaþa noastrã politicã a fost o greºealã faptul cã n-am luptat niciodatã ca acolo unde nu avem
ºcoli întreþinute de culte sã întreþinã statul însuºi ºcoli de limbã maghiarã,
am tolerat ca secþiile maghiare sã existe adeseori numai pe hârtie, nefãcând
în realitate nimic pentru limba ºi cultura maghiarã. Am fost adeseori mult
prea toleranþi ºi faþã de ordonanþele care lezau libertatea practicãrii credinþei, n-am recurs în faþa lor la protecþie din partea statului însuºi. Deputaþii ºi
senatorii noºtri sunt la urma urmei nu reprezentanþii Partidului Maghiar, ci
ai poporului þãrii în parlament.
Dintre vechile noastre organizaþii socotim cã bisericile sunt cele mai
importante. Cauza educaþiei noastre se aflã aproape exclusiv în mâinile lor.
Lãcaºele unde-ºi desfãºoarã activitatea vor reprezenta azi-mâine singurul loc
de muncã spiritualã organizatã. Faptul cã obiectivul decisiv al acestor instituþii este de naturã religioasã e cât se poate de firesc. Religia nu e însã o felie
 sã zicem aºa: sentimentalã  a vieþii, ci trãirea sa integralã, calitativ diferitã, întru rãspundere faþã de Dumnezeu. Toate religiile au creat în juru-le o
viaþã moralã, o culturã ºi o organizare socialã specifice. Cu cât era o religie
mai sãnãtoasã, cu atât mai mult se putea exercita întru acestea. Îndatoririle
minoritare ale cultelor minoritare se bazeazã fãrã îndoialã pe cerinþa de a le
face enoriaºilor o educaþie creºtinã, dar ele trebuie sã vegheze ca viaþa culturalã, socialã ºi moralã emanate din viaþa religioasã sã se dezvolte în respec164
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tul legitãþilor date în existenþa minoritarã. De aceea nu putem fi nici în viaþa ecleziasticã niºte continuatori ai epocilor revolute sau imitatori fie ai vieþii ecleziastice din Ungaria, fie de pe alte meleaguri.
Organele noastre culturale moºtenite ºi-au revenit deja, poate, de pe
urma primei serii de ºocuri ºi au ajuns la stadiul în care sã-ºi poatã desfãºura activitatea. Dar ºi aici e nevoie de o temeinicã reorganizare. Aceasta e cu
atât mai justificatã cu cât aici s-au încuibat mai ales membrii taberei conservatoare. Cadrul existent nu trebuie dat la gunoi numai pentru cã e vechi, ci
trebuie preþuit, pentru cã existã, dar trebuie reamenajat în concordanþã cu
obiectivele existenþei minoritare. Aceste organe trebuie sã aibã în vedere
întreitul obiectiv de a cunoaºte, prezerva ºi dezvolta valorile noastre naþionale, dar asta nu în general, nu ca o imitaþie a vieþii spirituale din Ungaria,
ci conform legitãþilor noii existenþe minoritare. Ce frumoasã literaturã minoritarã ar putea da la ivealã Edélyi Irodalmi Társaság [Societatea literarã
ardeleanã] dacã nu s-ar strãdui sã imite prin spirit academic vreuna din
societãþile literare din Ungaria. Ea ar trebui sã modeleze gustul literar al ºcolii, al poporului nostru, sã-l satisfacã ºi sã-l ghideze. În schimb, nu face
nimic. ªi asta numai pentru cã nu e în stare sã perceapã îndatoririle ce-i
revin de pe urma situaþiei noastre minoritare.
Erdélyi Múzeum-Egyesület [Societatea Muzealã Transilvanã] se aflã deja
mai aproape de viaþa minoritarã, câte-o asociaþie, societate literarã sau
muzeu de provincie încã ºi mai aproape. Dar mã întreb, de ce nu-ºi pot asocia ele forþe noi în activitatea lor, de ce nu se pot ridica mult mai mult la
nivelul vieþii spirituale maghiare actuale ºi mai ales de ce nu-ºi dau seama
cã o castã ca aceea a erudiþilor propriu-ziºi e pe cale de dispariþie ºi cã în loc
de a purta dispute ºi a face schimb de idei superioare cu aceºtia ar trebui sã
se îndrepte spre marea masã a burgheziei citadine, care n-are nevoie de
expuneri de nivel academic, ci de conferinþe populare? De ce pot muncitorii
socialiºti sã ducã o aºa frumoasã muncã de autoeducare prin organizaþiile pe
care le au?
Cusurul celor mai multe din revistele noastre este de a nu fi luat naºtere
din situaþia de aici ºi de a nu dori sã rãspundã cerinþelor de aici. Ele reprezintã grupuri de scriitori ºi nu un larg atelier de conlucrare în favoarea culturii naþionale. Satisfacerea vieþii minoritare mai înguste li se pare o treabã
de rang inferior ºi preferã sã se ia la întrecere cu marile reviste literare budapestane. Nu se îngrijesc în mod conºtient sã asigure schimbul de mâine al
vieþii literare ºi, ceea ce e încã mai trist, nu-ºi formeazã ºi nu-ºi organizeazã
propriii lor cititori.
Noua organizare trebuie sã fie în fond o ºcoalã a personalitãþilor. De ce
nu se miºcã organismele existente? Din cauzã cã în spatele lor nu se aflã
indivizi potriviþi. Dupã convingerea mea, organismele existente ale maghiarimii minoritare abia dacã ar trebui înlocuite cu altele, noi, ºi s-ar ºi constitui cel mai puternic front de unitate minoritarã, asta dacã viaþa instituþiilor
existente ar fi dirijatã de oameni potriviþi în funcþie de punctele de vedere
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minoritare. Azi avem atât de puþini oameni încât ar trebui sã þinem socoteala fiecãruia ºi ar trebui sã ne ocupãm de fiecare, anume. Existã o grãmadã de
oameni cãrora ar trebui sã li se dea de lucru, ceea ce ar spori pofta de muncã ºi randamentul.
Educaþia personalitãþilor sã se instituie pe baze morale. Sã fie calitatea
singurul titlu ºi singura bazã de exercitare a privilegiilor. Cei dintâi întru slujire sã fie ºi cei dintâi întru distincþii. În locul respectului inutil al claselor
rãmase din vechea lume maghiarã sã creãm noua ordine valoricã a aristocraþiei muncii. Sã nu-i excludem din rândurile acesteia nici pe cei ce sunt conþi
sau baroni, dar sã nu le dãm un rol mai important doar pentru cã poartã aceste titluri, ci pentru cã au o mai bunã pregãtire ºi o valoare moralã superioarã. Dar sã poatã accede în frunte ºi acela care n-a moºtenit din lumea veche
nici titluri, nici averi.
Personalitãþile trebuie formate în masã. Nu ajunge sã educãm doar pãtura conducãtoare. Fiece personalitate trebuie deprinsã cu existenþa minoritarã. Cãci adeseori tot rãul porneºte de la faptul cã chiar dacã avem câþiva conducãtori, toate bunele lor intenþii dau chix din cauza neºtiinþei ºi
neseriozitãþii morale a membrilor.
Întrucât existenþa minoritarã înseamnã o formã de viaþã cu totul nouã,
trebuie sã ne constituim noile organisme în conformitate cu ordinea naturii
pornind de la forme mai simple. Noile organe centrale existente puteau fi
bune ca tranziþie, dar sub oblãduirea lor ar fi trebuit formate deja de mult
noile organe, care sã creascã de jos. La posibilitatea de a institui în Transilvania o miºcare economicã unicã menitã sã slujeascã scopurilor culturale ale
întregii maghiarimi nici nu se poate încã visa, dar existã deja exemple despre
cum câte-un conducãtor minoritar mai descurcãreþ a reuºit sã reorganizeze
câte-o comunã sau o întreagã zonã în vederea unor asemenea scopuri. Ce
grozav ar fi sã putem reuni mai târziu organizaþiile provinciale într-o entitate mai mare. Cât de altfel ne-ar putea reprezenta interesele la Bucureºti niºte deputaþi care ar proveni din solul unor asemenea organizaþii, din sfera lor
de interes.
Educarea personalitãþilor, organizarea comunelor, dezvoltarea zonalã,
organizare pe tot cuprinsul þãrii  aceasta este calea edificãrii organizaþiei
minoritare. Nu existã zonã locuitã de noi unde sã nu avem instituþii culturale care s-ar putea situa în centrul unei asemenea organizãri. Avem pretutindeni forþã de muncã veche ºi nouã, care sã poatã constitui puncte de pornire pentru o asemenea organizare. Prin urnirea acestora ar începe, dupã
perioada de tranziþie, adevãrata viaþã minoritarã.
În privinþa organizãrii mai existã o problemã. ªi anume, sublinierea faptului cã nici diferenþele în ceea ce priveºte concepþia despre lume, nici cele
ce þin de religie sau de vârstã nu pot constitui obstacole în calea adevãratei
organizãri minoritare. Toþi cei ce se considerã membri ai comunitãþii de limbã ºi culturã maghiarã pot fi membrii acestei comunitãþi. Clasificarea pe
bazã de generaþii, de concepþie despre lume, de convingeri religioase a
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maghiarimii minoritare ar fi extrem de dãunãtoare. Din comunitate trebuie
excluºi doar cei ce sunt maghiari din interes sau care vor sã se strecoare printre noi cu scopul de a sluji interese strãine. Pe noi ne intereseazã în mod deosebit problema contradicþiei dintre bãtrâni ºi tineri. Atâta vreme cât etapa
criticistã a avut îndreptãþire în viaþa minoritarã, a fost un lucru bun, în interesul marcãrii accentelor, ca tineretul purtãtor al unui nou tip de gândire sã
indice cu acuitate diferenþele. Azi constatãm cã opoziþia inflexibilã a tinerimii a dat roade, generaþia mai vârstnicã a intrat ºi ea în aria de influenþã a
acelei revalorizãri pe care, în interesul vieþii minoritare, tineretul a trebuit
s-o înfãptuiascã în mod natural. Azi problema constã tocmai în gãsirea
modalitãþii ca programul minoritar care a luat naºtere în rândurile tineretului sã se cupleze cu acele organisme pe care le-am moºtenit sau pe care le-am
format în existenþa noastrã minoritarã. E limpede cã programul minoritar se
putea constitui mult mai degrabã printre tineri, cãci ei ºi-au dobândit experienþa de viaþã deja în condiþii minoritare. Ascuþiºul criticii maghiare minoritare se poate îndrepta doar într-o singurã direcþie, împotriva acelora care
nu îndrãznesc sã-ºi asume acest destin. Slavã Domnului, foarte mulþi
maghiari ardeleni mai în vârstã au ajuns deja sã dea dreptate acelei viziuni
de viaþã care s-a format în rândul tinerimii.
E vremea sã purcedem la o nouã organizare minoritarã.
În Erdélyi Fiatalok, III, 1935, p.79-86 (sub titlul: Kisebbségi életünk alapkérdései
[Probleme fundamentale ale vieþii noastre minoritare]). Republicat, sub titlul de faþã, în
vol. Dezsõ László, A kisebbségi élet ajándékai. Publicistikai írások, tanulmányok
(1929-1940) [Darurile vieþii minoritare. Publicisticã, Studii], ed. Péter Cseke, Kolozsvár,
Minerva Könyvek, 1997, p.88-95.
(Traducerea: Paul Drumaru)
[1] Figurã proeminentã a miºcãrii reformiste premergãtoare revoluþiei din 1848, István
Széchényi formula în Hitel [Credit] (1830), Világ [Lumea] (1831) ºi Stádium [Stadiu]
(1833) un amplu program de reaºezare pe baze moderne a societãþii maghiare, în special prin favorizarea dezvoltãrii capitaliste în detrimentul moºtenirii feudale.
Pamfletul publicat în 1859 în limba germanã la Londra, intitulat Ein Blick auf dem
Anonymen Rückblick [O privire asupra Retrospectivei anonime] cuprindea o criticã acerbã a legitimitãþii regimului absolutist instaurat de Viena în urma înãbuºirii revoluþiei de la 1848-1849.
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CONSIDERAÞII MORALE PRIVIND DREPTURILE
MINORITÃÞILOR ETNICE
I
Prin moralã obiºnuim sã înþelegem idealul nevoii de bine între oameni. În
plus, ea e privitã ºi ca un anume grad de înfãptuire a binelui uman, ca mãsurã
a extinderii sau nivelului general al acestuia. În acest sens ºi anumite obiceiuri
sunt considerate ca aparþinând tot de moralã, iar nerespectarea lor  excepþiile
ºi abaterile de la ele  sunt catalogate drept fapte imorale sau care o pun în pericol pe aceasta. Totuºi, experienþa ne-a dovedit adeseori cã abaterea de la anumite obiceiuri vechi sau renunþarea la ele aduce mai mult bine (cum e de exemplu abolirea scaviei) ºi deci extinderea ºi nivelul moralei se dezvoltã ºi
progreseazã. Plecând de aici, morala  cel puþin în privinþa limitelor ei obiective ºi a sferelor de viaþã definite de ea  nu reprezintã un fenomen continuu, ci
unul aflat într-o permanentã schimbare. Se schimbã în funcþie de loc ºi de timp.
Ceea ce este moral într-o þarã sau la un popor, e imoral în altã þarã sau la alt
popor; ceea ce a fost moral în trecut, nu mai e moral azi ºi e de presupus ca ºi
în viitor altceva sã însemne moralitatea decât ceea ce e consideratã azi a fi.
Caracterul schimbãtor al moralei nu poate fi totuºi exact ceea ce o defineºte. El poate fi cel mult dovada faptului cã a existat ºi va exista mereu o
moralã care sã modeleze conduita umanã, cu alte cuvinte, ea e chematã ºi de
acum încolo sã fie aceastã cãlãuzã a oamenilor. În tot ceea ce îi e comun
moralei de-a lungul timpului, în consecutivitatea relativitãþii ei în diferite
epoci trebuie sã vedem un anumit fenomen continuu, o anumitã permanenþã, iar în adâncul acestei permanenþe putem afla ceea ce am putea numi imaginea imuabilã a moralei. Astfel, morala e cea care aspirã mereu la bine, iar
aspiraþia la aceastã stare rãmâne neschimbatã, schimbându-se doar categoria
de bine în sine.
Aºadar, trebuie sã mergem mai departe pentru a gãsi o definiþie ºi mai
exactã a moralei, iar pentru aceasta trebuie sã gãsim o imagine constantã
care sã corespundã conceptului de bine. Din acest punct de vedere putem
spune cã ceea ce numim plãcere, câºtig sau finalitate la un om sau la un anumit grup de oameni, nu înseamnã neapãrat bine ºi pentru alþi oameni sau
alte grupuri de oameni. Prin urmare plãcerea, câºtigul sau finalitatea ºi avantajele care derivã din ele nu reprezintã neapãrat conceptul de bine. Din stãrile existente pe pãmânt, viaþa în sine constituie deja un fenomen pe care toþi
îl vor, toþi îl iubesc ºi toþi þin la el. Numai cã sinuciderile sau înclinaþia spre
sacrificiul de sine (de exemplu în entuziasmul rãzboiului) contrazic aceastã
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atracþie generalã spre viaþã. ªi avem tocmai ca regulã moralã, de exemplu, o
concepþie atât de puternicã încât susþine cã onoarea valoreazã mai mult, deci
e un mai mare bine, decât viaþa.
Pe scurt, am putea spune cã astfel de abateri de la iubirea vieþii, de la instinctul vieþii constituie doar excepþii. Iar excepþiile reprezintã tocmai abaterile de la regulã, adicã indicã tocmai regula care e contrarã lor. În acest sens,
deci, excepþiile întãresc acea regulã care spune cã în privinþa omului, cel mai
important ºi mai continuu bine este viaþa. Bunãoarã concepþiile religioase
cautã viaþa ca bine primordial ºi dupã moarte.
Totuºi, sã nu considerãm nici excepþiile renunþãrii ºi ale sacrificãrii vieþii ca factori care confirmã regula, ºi sã cãutãm mai departe conceptul permanent ºi neschimbat de bine. Dacã aprofundãm aceastã cãutare vom vedea
cã viaþa ca bine e într-adevãr ca un pol de atracþie, dar cã oamenii îºi pot imagina ºi binele de dincolo de viaþã ºi cã întreaga lor existenþã aspirã la acest
bine de dincolo de viaþã. Prin urmare, aceastã aspiraþie la tot mai mult bine,
dorinþa unui idealism superior pânã ºi vieþii, aceastã voinþã de bine continuã
constituie de fapt permanenþa binelui schimbãtor.
Aºa ne dãm seama cã sfera obiectivã a binelui se poate modifica de la un
loc la altul ºi de la un moment la altul, dar dorinþa, voinþa ºi reflectarea asupra binelui reprezintã o forþã personalã permanentã, care nu se modificã.
Aceastã forþã personalã, aceastã subiectivitate e aºadar cea pe care o putem
identifica cu conceptul de bine absolut. Voinþa de bine în sine. În evoluþia
gândirii umane de pânã acum, Immanuel Kant a fost cel care a definit astfel
conceptul de bine absolut.
Amintind de Kant, nu vrem sã oferim o prezentare filosoficã generalã sau
o evaluare a teoriilor anumitor gânditori. Am fãcut referire la el doar ca la
unul din fenomenele cele mai recunoscute ale gândirii autoreflexive ale
umanitãþii[1]. Prin el am vrut sã arãtãm cã umanitatea ºi-a pãstrat mereu
voinþa de bine, iar aceastã voinþã a planat mereu deasupra binelui înfãptuit.
Pentru a-l considera insuficient ºi a tinde spre creºterea ºi extinderea sa. ªi
în aceastã voinþã continuã nu l-a vrut drept beneficiar doar pe cel ce vrea
binele, ci a vrut sã fie bunãvoinþã faþã de toatã lumea. A susþinut organizarea societãþii umane nu de dragul ordinii, ci pentru a putea înfãptui mereu
mai mult bine. Resimþitã de mintea ºi de priceperea umanã ca o cerinþã continuã a înfãptuirii binelui faþã de oameni, aceastã permanentã superioritate,
aceastã lege nescrisã situatã deasupra vieþii nu mai poate fi privitã ca o moralã relativã, schimbãtoare în funcþie de timp ºi spaþiu. Aceastã superioritate
permanentã este morala însãºi. Aspiraþia permanentã spre bine: iatã conceptul precis ºi invariabil al moralei.
*
Aceastã statornicie a bunãvoinþei continue a dus la o serie de reglementãri ce apar constant ºi în privinþa cerinþelor practice. Ce anume reprezintã
binele într-un anume loc ºi la un moment dat este o chestiune în care nu
existã evidenþe ºi statornicie. În schimb, binele din totdeauna ºi de pretutin169
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deni revine ºi celuilalt: aceasta a apãrut ca cerinþã în regula: nu fã altuia
ceea ce þie nu-þi place. Aceastã regulã nu e doar în Cartea sfântã, ci ºi în gândirea anticã greacã ºi chinezã. Dar o întâlnim tot aºa ºi în filosofia liber-cugetãtorilor, ca ºi în curentele economice ºi sociale ale epocii actuale, curente
care propun un interes tot mai mare pentru bunãstarea maselor. Aceasta
reprezintã ºi de-a lungul secolelor ºi mileniilor o regulã constantã, o poruncã neschimbatã a moralei veºnice.
Aºa ajungem sã ne dãm seama cã ceea ce formeazã conceptul invariabil
al moralei  veºnica bunãvoinþã  nu vrea sã se fixeze în propria sa sferã existenþialã, ci vrea ºi binele faþã de alþii. ªi îºi doreºte acest lucru exact în mãsura în care cineva vrea propriul bine. Morala reprezintã astfel voinþa constantã de bine faþã de noi înºine ºi faþã de semeni; mai mult, în primul rând faþã
de aproapele nostru decât pentru noi. Pentru cã prin bunavoinþã faþã de noi
înºine ne gândim ºi la alþii, ca binele fãcut nouã înºine sã nu dãuneze altuia. Astfel, în moralã gãsim o viziune a umanului care depãºeºte egoismul, ca
omul sã nu fie doar o unealtã în mâna altora (pentru cã nimeni nu îºi poate
dori asta pentru sine), ci sã stea ca scop în faþa oricãrei acþiuni ºi instituþii
umane. Conform celor de mai sus, definiþia finalã a moralei absolute e cã
morala reprezintã voinþa permanentã de bine, care îl scoate tot mai mult pe
om din condiþia de unealtã, din sclavie, din asuprire, transformând condiþia
umanã ºi binele cu care trebuie înzestratã într-un scop pentru toþi ceilalþi.
Pentru fiecare aproape al sãu; deci ºi pentru cei puternici. Mai mult, ºi puterea e conceputã în scopul omului astfel ca aceasta sã poatã fi doar un mijloc
prin care se înfãptuieºte în mod continuu binele în folosul oamenilor.

II
Pentru dezvoltarea problemei ridicate suntem datori sã dãm câteva explicaþii privind conceptul de minoritate etnicã. Subliniez cã nu e vorba doar de
simplul concept de minoritate, ci de cel de minoritate etnicã. Termenului definit numeric de minoritate i-am adãugat ºi ideea de etnie, adicã
cele douã le-am completat sau combinat. Aceastã operaþie, prin cele douã
componente ale conceptului, aduce o accepþiune nouã, diferitã de simpla lor
alãturare.
Termenul de etnie în sine reprezintã o grupare umanã aflatã în comuniune de sânge, de limbã, tradiþie, istorie sau altã legãturã sentimentalã.
Minoritatea în schimb reprezintã o relaþie, un raport, când un anumit grup
este mai mic numeric la un moment dat decât un alt grup uman. Etnia
reprezintã un fenomen cu caracter permanent sau cel puþin e presupus cã
are o existenþã durabilã. Minoritatea se schimbã în funcþie de loc, timp ºi
alte condiþii; se poate întâmpla ca un grup sã iasã minoritar cu ocazia unui
scrutin ºi sã devinã majoritar cu alt prilej; sau poate exista situaþia ca un
grup care e minoritar pe un teritoriu mare, pe un teritoriu mai mic sã fie
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majoritar. Or, prin combinarea caracterului permanent al cuvântului etnie
cu cel oscilant al termenului de minoritate se naºte un concept nou în care
vom regãsi mai ales trãsãturile celei mai tari dintre componente.
Pierderea specificului slab în acest fel se manifestã printr-o transformare interesantã în viaþa de zi cu zi. Permanenþa etniei este transferatã ºi
minoritãþii când e vorba sã analizãm acea minoritate ca etnie separatã. Va
fi mereu o etnie mai micã dacã e sã comparãm cu etnia care formeazã majoritatea în þara în care trãieºte minoritatea respectivã. Caracterul schimbãtor
al minoritãþii ºi capacitatea sa de a se transforma în majoritate nu apare
niciodatã pânã când etnia în cauzã nu se transformã în majoritate, respectiv pânã când nu se asimileazã cu etnia majoritarã din þara respectivã. E posibil de asemenea sã avem câte o minoritate etnicã care în anumite teritorii sã
constituie majoritatea; aceastã majoritate localã însã se poate evidenþia
numai prin anumite forme de solidaritate socialã, dar influenþa sa la nivelul
întregii þãri nu poate fi decât proporþionalã cu dimensiunea sa minoritarã.
Chiar ºi în privinþa problemelor naþionale cu efect local ea îºi va pãstra ponderea minoritarã; preponderenþa puterii decizionale ºi de reglementare la
nivel local revine tot majoritãþii de pe teritoriul acelei þãri. Chiar dacã minoritatea etnicã se bucurã de o anumitã autonomie localã, aceasta existã prin
subordonarea faþã de supravegherea, controlul ºi intervenþia dispoziþiilor
luate la nivel naþional; deci ºi în aceastã chestiune puterea decizionalã o are
etnia majoritarã.
Fenomenul de minoritate etnicã cuprinde astfel în sine un concept
complex, care corespunde fenomenului de minoritate permanentã. Iar permanenþa se manifestã la nivel naþional, adicã privind grupul uman pe care-l
formeazã o minoritate etnicã, înseamnã cã el se va bucura mereu de o consideraþie mai micã în þara în care trãieºte. Din totalitatea þãrii ºi a statului
care o reprezintã ea nu poate beneficia decât în funcþie de aceastã consideraþie mai redusã, ºi astfel se poate spune cã ea nu are o viaþã publicã integralã, acest lucru este imposibil numeric în privinþa ei. În principiu poate exista
egalitatea în drepturi la nivelul þãrii, dar practic ea nu poate ajunge la respectarea lor pentru cã pânã ºi în zonele în care este majoritarã ea e obligatã sã
trãiascã mereu sub efectul condiþiei sale minoritare.
Aºadar, conceptul de minoritate etnicã începe sã se contureze astfel încât
avem de-a face cu un popor relativ mic ºi care trãieºte într-o þarã a unui popor
relativ mai mare numeric ºi care tocmai prin inferioritatea numericã are mai
puþine drepturi decât are poporul care formeazã majoritatea aceleiaºi þãri.
Astfel ºi puterea ei în cadrul þãrii este mai redusã ºi cum puterea redusã echivaleazã faþã de puterea mai importantã cu lipsa puterii suverane, de aici
putem deduce cã minoritatea etnicã se prezintã ca acel popor mai puþin
numeros al unei þãri care nu are parte de puterea suveranã a acelei þãri. Nu
dispune de competenþe necondiþionate nici în limitele propriului popor, ci
doar în dependenþã de poporul aflat în majoritate, ºi astfel nu dispune de fapt
de o autodeterminare etnicã. Chiar dacã dispune de tot ce afecteazã moºteni171
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rea, caracteristicile ºi capacitãþile vieþii populare. Aºadar, capacitate etnicã
fãrã posibilitate de afirmare sau doar sub forma unei posibilitãþi deficitare.
*
Probabil pare neobiºnuit sau exagerat sã vedem minoritatea etnicã ca pe
un popor mai mic. Adicã sã vedem în ea un grup uman cu o interdependenþã internã ºi o organicitate socialã continue în interiorul sãu ºi manifestându-se printre alte popoare cu o individualitate specificã. Se poate obiecta cã
acest grup uman considerat drept un popor mai mic constituie doar un fragment al unui popor care e majoritar într-o þarã sau alta. Adicã minoritatea
etnicã nu trebuie privitã ca un popor mai mic, ci doar ca fragmentul mai
redus al unui popor.
În aceastã obiecþie sunt multe de chibzuit.
Înainte de toate însã trebuie sã observãm cã de exemplu catalanii din
Spania sau bretonii ºi bascii în Franþa sunt tipuri de popoare care nu au o
reprezentare completã în alte þãri. Acestea deci nu pot constitui pãrþi ale
unui popor pentru cã ele dau întregul specific al individualitãþilor populare
repsective. Evreii în schimb, chiar ºi atunci când apar sub forma unei etnicitãþi distincte, nu au un statut de majoritar în nici o þarã, pentru a putea constitui pãrþi ale unui popor de care s-au rupt sau de care aparþin; ei constituie doar pãrþi ale unei unitãþi universale imaginare. Deci nici în cazul lor nu
s-ar potrivi dacã minoritãþile etnice le-am vedea doar ca pãrþi ale unui popor.
Pe de altã parte însã, ºi în cazul celorlalte minoritãþi etnice care par a fi
pãrþi ale unui popor existã ceva care se manifestã ca o delimitare tot mai
importantã faþã de poporul întreg de odinioarã. În perioada de început a
separãrii ca fragment, probabil nu se aratã aceastã personalitate distinctã.
Deºi migraþia în masã din patria de baºtinã, stabilirea într-o nouã þarã conferã de la început nou-veniþilor un statut specific, fãcându-i sã simtã cã au o
soartã comunã ºi unitarã, conferindu-le deci o individualitate de popor aparte chiar ºi faþã de poporul mamã din care provin.
Dar separarea poate avea ºi forme nedorite, cu care ne-am putut întâlni
în mod deosebit prin schimbãrile teritoriale care au urmat rãzboiului. La
începutul acestor separãri, fragmentele de popor ajunse cu teritoriul lor, deci
fãrã ca ei înºiºi sã se mute într-o nouã þarã, mai simt încã vasele sanguine ºi
reflexele unei legãturi cu poporul originar. Mai târziu însã, aceste reflexe se
sting transformându-se doar în amintiri, iar cadrul de viaþã al acestor fragmente etnice separate este impus de condiþiile existente în noua þarã ºi de
proporþia celorlalte popoare. Instinctul de viaþã, care face involuntarã adaptarea la toate acestea, acþioneazã în aºa fel asupra fragmentului etnic încât el
trebuie sã câºtige prin capacitatea de adaptare ºi de orientare în noile condiþii, o altã individualitate de popor. El nu poate aºtepta de la etnia întreagã
sprijin în adaptarea ei la noile condiþii de viaþã, ci trebuie sã îºi gãseascã prin
ea însãºi noi rosturi ºi direcþii de viaþã în cadre mai restrânse. Fãrã a fi deci
vorba de o asimilare în grupul majoritar al noii þãri, pãrþile de popor separate din poporul întreg de odinioarã se transformã într-un popor cu o persona172
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litate diferitã în relaþia cu noul popor majoritar, faþã de cum au fost în cadrul
anterior.
Nu poate fi vorba pentru cã tocmai noua individualitate etnicã specificã
e cea care îl apãrã de asimilare. Acolo unde aceastã individualitate nu se dezvoltã la minoritatea etnicã, acolo aceasta are de ales între revenirea la poporul anterior, sau între a deveni minoritate fãrã pretenþie etnicã. În acest din
urmã caz apare fãrâmiþarea în indivizi a minoritãþii respective (fãrã etnie), ºi
dupã aceea absorbirea indivizilor de cãtre poporul majoritar cu putere în
stat. Fãrã etnie aºadar nici minoritatea nu va putea sã existe. De aceea e
important ca cei care într-o þarã corespund, conform tratatelor de pace internaþionale, minoritãþilor lingvistice, rasiale sau religioase, iar aceastã apartenenþã nu vor sã o schimbe voluntar cu asimilarea în poporul majoritar, aceia
sã se considere ºi sã se numeascã nu doar minoritate, ci ºi minoritate
etnicã.
*
Acum poate fi ºi mai clar conturul care s-ar potrivi conceptului de
minoritate etnicã. Într-adevãr, e vorba nu doar de un fragment de popor, ci
ºi de o grupare umanã care e chematã sã aibã o individualitate etnicã proprie
ºi care trebuie sã pãstreze condiþia de etnie mai micã, dacã vrea sã supravieþuiascã ca minoritate.
Toate acestea nu implicã faptul cã vrea sã se afirme ºi ca naþiune de
sine stãtãtoare. Deoarece conceptul de naþiune înseamnã capacitatea unui
popor de a fi în stat un factor cu putere decizionalã. Aceasta reprezintã deja
un nivel superior al capacitãþii de putere, iar naþiunea reprezintã un grad
superior de dominaþie faþã de conceptul de popor. La minoritãþile etnice
însã  cel puþin azi  un astfel de grad de putere nu existã, nu poate exista.
Poate avea clase sociale, dar acestea sunt doar factori interni de organizare
care în urma unei dezvoltãri spontane asigurã supravieþuirea minoritãþii
etnice: aceste clase au însemnãtate moralã, deoarece dispun de puterea de a
face mai mult bine, dar nu au putere de constrângere, adicã nu au semnificaþie juridicã.
Asta tocmai pentru cã în configuraþia minoritãþilor etnice existã realitatea fapticã a unui popor mai mic sau mãcar vocaþia spre aºa ceva, dar tocmai
fiind un popor mai redus, faþã de poporul majoritar din acea þarã, el nu poate avea drept de dominaþie, putere de constrângere faþã de cel din urmã. În
lume existã totuºi popoare mai mici care conduc peste popoare care sunt mai
mari în þãrile respective, deci inferioritatea lor numericã nu implicã ºi o inferioritate de putere, dar un astfel de popor (de exemplu englezii care domnesc
peste indienii majoritari) nici nu se cheamã minoritate etnicã, ci popor dominator sau cuceritor. Vom observa deci cã o altã componentã importantã a
conceptului de minoritate etnicã o reprezintã lipsa puterii ce derivã din inferioritatea numericã.
Relaþia dintre inferioritatea numericã ºi lipsa puterii poate fi mai clarã
dacã ne gândim la organizarea statului elveþian. Acolo existã trei popoare:
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2.751.000 de germani, reprezentând 75%, aproximativ 824.000 de francezi
(22%) ºi în jur de 239.000 de italieni (7%). Evident, germanii sunt de departe majoritari peste francezi ºi italieni. Totuºi, ºi francezii ºi italienii, ca
popoare, au drepturi absolut egale faþã de germanii care sunt de trei, respectiv de ºapte ori mai numeroºi. Toate trei sunt suverane ºi investite cu aceleaºi
puteri. Aceastã egalitate în drepturi face din toate cele trei etnii ale Elveþiei
popoare cu puteri depline ºi astfel Elveþia nu are practic minoritãþi etnice.
Nici etniile aflate în numãr mai mic nu sunt minoritãþi etnice, ci etnii de sine
stãtãtoare. Deci ºi din acest exemplu putem vedea cã numai atunci putem
vorbi de minoritãþi etnice, dacã inferioritatea numericã este asociatã cu inegalitatea în drepturi, cu lipsa puterii în stat.
Concluzionând aºadar cele afirmate pânã acum, în faþa noastrã pot sta
foarte clar contururile conceptuale ale minoritãþii etnice. Conform acestora,
minoritatea etnicã reprezintã un grup uman permanent ºi unitar prin limbã,
rasã sau religie ºi istorie, care în cadrul unei þãri cu etnie care alcãtuieºte
majoritatea populaþiei apare ca etnie mai micã sau ca o parte ajunsã mai
micã a unei etnii. În acelaºi timp, situaþia caracteristicã a aceluiaºi grup
uman este cã tocmai datoritã numãrului sãu mai mic ºi specificitãþilor sale
etnice nu are drepturi suverane în þarã.

III
Morala  doctrina binelui pentru oameni  ºi politica  doctrina acþiunii
în interesul statului  stau de secole pe picior de rãzboi una faþã de cealaltã.
În numele statului ºi a puterii sale supreme doctrina politicã s-a avântat ºi
în exagerãri fatale. În raþionamentul unui autor din secolul XV, Niccolo
Machiavelli[2], aceastã doctrinã politicã a ajuns sã facã din imoralitate, din
violenþã ºi din reaua credinþã instrumente de guvernare, el considerându-le
nu doar permise, dar ºi necesare. Existã însã exemple ºi la extrema cealaltã,
când în numele moralei se vrea ca toatã puterea sã fie concentratã în mâinile statului care sã controleze viaþa privatã ºi omul în general. De la un filosof antic cum a fost Platon, aceastã doctrinã de dominaþie moralã a puterii o
întâlnim atât în Evul Mediu, cât ºi în epoca modernã, ºi cea contemporanã,
fiind ºi pusã în aplicare. Iatã cum se instituie sub umbrela moralei puterea
totalã de stat.
Sub orice titlu moral s-ar prezenta însã aceastã putere totalã de stat, ea
vine totuºi în contradicþie cu morala. Deºi vrea sã înfãptuiascã o anumitã
imagine a binelui, dar pentru acest scop e în stare sã sacrifice pânã ºi libertatea umanã sau chiar ºi viaþa oamenilor. În cele din urmã avem o clasã superioarã dominantã ºi o societate aservitã, supusã ei, care nu dispune de drepturi ºi libertãþi nici mãcar în sfera vieþii private. Astfel, cei din pãtura
inferioarã nu pot trãi pentru binele lor, ci trãiesc de fapt pentru binele clasei
superioare, care domneºte în numele idealurilor morale. De aici rezultã în
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mod necesar cã cei subordonaþi se izbesc tot mai mult de obstacolele vieþii,
sunt tot mai nemulþumiþi ºi pentru suprimarea acestor nemulþumiri clasa
superioarã dominantã este în stare sã recurgã ºi la metodele machiavelice.
Mai mult, când conducãtorii provin din chiar clasa subordonatã, ºi ei vor sã
instaureze o dominaþie favorabilã maselor, ei presupun de la început cã pot
exista intenþii de opoziþie ºi guverneazã de la bun început prin mijloacele
terorii.
Astfel e sugrumatã morala însãºi, când politica se utilizeazã în numele ei.
La urma urmei ºi aceastã formã de aspiraþie moralã se transformã doar în asigurarea dominaþiei, fãrã a fi în folosul moralei. Are acelaºi conþinut cu machiavelismul, diferã de acesta cel mult prin faptul cã nu e de rea-credinþã.
Sacrificarea moralei în scopuri politice poate apãrea nu doar prin negarea
deschisã a moralei (machiavelismul), dar ºi atunci când, în numele moralei,
asupra vieþii private a oamenilor se exercitã o presiune prea mare. Prin urmare, ºi în cazul în care puterii totale, pe care o exercitã statul. Pentru ca aceastã
contradicþie nefericitã sã nu poatã apãrea, e nevoie de o mediere care sã împace politica ºi morala. Aceastã egalizare constã în dreptul oamenilor la propria
lor viaþã, la desãvârºirea lor fizicã ºi psihicã, libertatea activitãþii ºi muncii lor.
Asigurarea dreptului la viaþã proprie pentru toatã lumea, dar în aºa fel încât
aceasta sã nu ºtirbeascã dreptul la viaþã proprie al unei alte persoane.
*
Morala ºi politica, voinþa permanentã de bine ºi puterea de stat se pot
aºadar contrabalansa doar în sfera de viaþã a omului. În dreptul natural,
nativ al omului, în umanism. De aceea are o semnificaþie aparte în istoria
umanitãþii acel pas care a dus la proclamarea drepturilor omului în secolul
XVIII, atât în cadrul revoluþiei franceze, cât ºi în rãzboiul de independenþã
al Statelor Unite. Au fost recunoscute atunci libertãþile indispensabile care
decurg din natura umanã ºi nevoile vitale care se leagã de aceste, ºi s-a propus înfãptuirea dragostei umane în primul rând prin limitarea puterii totale
a statului. De atunci, cele mai multe state au preluat aceste principii definite în constituþiile scrise ca drepturi fundamentale.
Fãrã îndoialã cã ºi pânã atunci constituþiile nescrise ale anumitor state
cunoºteau una sau alta din aceste drepturi ale omului. Dar ele au intrat în
conºtiinþa generalã ºi au devenit elemente definitorii ale sferei de viaþã a personalitãþii umane doar în urma marilor evenimente ale secolului XVIII. De
atunci putem spune cã ideea statului pentru sine este consideratã ca o stare
neconstituþionalã, adicã antiumanã. Este evident cã prin acea turnurã din
secolul XVIII avem de-a face cu o revelare pe plan universal a valorii umane. O parte a legii morale nescrise a apãrut ca lege scrisã, ca drept. Este un
efect al progresului moral care a dus la ridicarea nivelului stãrii de drept.
În sens moral, lupta dintre moralã ºi politicã a adus la suprafaþã, a transformat în realitate sfera de drepturi a omului ca individ. În sens moral, adicã realizându-se prin ea voinþa de bine îndreptatã în folosul omului: acel
bine, care considerã viaþa omului ca scop ºi nu ca mijloc.
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Dar progresul nu se poate opri prin proclamarea în scris a drepturilor
privind libertatea sferei individuale. Aceasta reprezintã doar un act de voinþã, un principiu care presupune în continuare ºi realizarea practicã, o afirmare de o certitudine permanentã. Garanþia acestui lucru constã însã în aceea
ca oamenilor sã le fie asiguratã libertatea nu doar la nivel individual, ci ºi la
nivelul legãturilor sociale din cadrul puterii de stat ºi ei sã poatã exercita
aceste drepturi. Ei trebuie sã beneficieze de aceste drepturi ale omului nu
doar individual, fiecare în parte, ci ºi la nivel societal, colectiv. În acest fel
este datã atât direcþia, cât ºi înfãptuirea în sensul cã în cadrul unei þãri vor
beneficia de drepturi ºi familiile, cercurile locale, categoriile profesionale,
tendinþele economice ºi culturale identice, toate dispunând de autodeterminare pentru cã în aºa fel pot înfãptui mai uºor drepturile lor individuale. Faþã de toate acestea statul trebuie sã constituie mai curând un cadru
exterior, care asigurã echilibrul multitudinii de drepturi, dar nu se amestecã
în exercitarea lor. Progresul moral în acest sens este evident.
*
Existã o strânsã legãturã între acest progres moral ºi configuraþia minoritãþilor etnice. Dacã ºi în interiorul etniei majoritare, drepturile individuale
se pot realiza practic pe calea asociaþiilor interne, acest lucru este valabil ºi
mai mult în cazul minoritãþilor etnice. Minoritãþile etnice reprezintã faþã de
etnia majoritarã forme de asociere specifice în care indivizii trãiesc cu un
sentiment de apartenenþã ºi un sentiment organic ºi mai accentuat. Conform
drepturilor individuale dobândesc prin naºtere libertatea de a trãi, de a
vorbi, de a gândi, de a crede, de a munci. Or, minoritãþile etnice, trãind ca
grupuri umane aflate într-o comuniune specificã de limbã, de neam, de rasã,
de religie sau de istorie, depind cel mai mult de mai sus amintitele drepturi
ale omului. Deci constituie o cerinþã moralã ca ºi aceste grupuri umane
caracterizate prin sentimente organice interne ºi o socialitate moºtenitã sã se
bucure la fel de bine de dreptul la viaþã asociativã ca ºi majoritatea. Altminteri acei oameni care trãiesc condiþia naturalã a minoritãþii etnice de care
aparþin, ar fi lipsiþi de putere nu doar în ce priveºte capacitatea lor de a influenþa puterea de stat, dar ºi privinþa vieþii lor private.
Morala cere ºi în aceste cazuri preþuirea omului ºi a binelui. Tratatele
referitoare la minoritãþile etnice acordã o anumitã atenþie acestor aspecte,
invitând la îngãduinþã în acest sens, dar nu conþin încã o recunoaºtere fermã a faptului cã minoritãþile etnice au ºi dreptul de a trãi ca un popor, ca o
colectivitate. Existã cîteva dispoziþii din care putem deduce acest lucru; în
mod deosebit cele care se referã la autonomia localã. Dar realizarea lor în
practicã întârzie peste tot, ºi astfel normele scrise care se referã la minoritãþile etnice, devin incerte faþã de puterea totalã de stat.
Putem spune deci cã raportat la idealul moral încã nu existã de fapt drepturi în favoarea minoritãþilor etnice. Aºa cum rãmâne încã un obiectiv de
atins ºi recunoaºterea caracteristicii de bazã a minoritãþilor etnice: faptul cã
ele constituie un popor cu o dimensiune mai redusã, având propria comu176
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nitate de viaþã. Deocamdatã ele sunt tratate doar ca o minoritate (fãrã semnificaþia unui popor), ca o unitate numericã trecãtoare ºi lipsitã de putere.
Dar minoritatea etnicã nu e pur ºi simplu un numãr, ci o comunitate de
oameni. Bunãvoinþa faþã de oameni, aspiraþia permanentã spre bine, adicã
morala are cu atât mai multe responsabilitãþi faþã de ea cu cât nu reprezintã
doar câþiva indivizi, ci ºi comuniunea fizicã ºi psihicã a unor oameni. Aºadar, mult mai multe cerinþe morale cer recunoaºterea acestor unitãþi umane
naturale. Inclusiv cea ca aceastã unitate socialã sã nu disparã, sã poatã
supravieþui, sã poatã decide asupra posibilitãþilor sale economice ºi sufleteºti, iar dacã în viaþa de stat nu poate dispune de putere dupã modelul elveþian (deºi acesta ar trebui sã fie idealul), mãcar în cadrul etniei ei sã poatã
dispune de autodeterminare. Pe individul care trãieºte într-o astfel de etnie
separatã, doar aceastã formaþiune colectivã îl poate menþine ºi ajuta în scopurile sale umane. Altminteri, individul acesta ar trebui sã îºi sacrifice propria limbã, religie, nevoile sale economice ºi culturale, mai mult, ºi-ar pierde chiar ºi posibilitatea supravieþuirii ºi prin aceasta ºi viaþa. Acest sacrificiu
uman, fie cã are loc printr-un proces lin, încet, fie cu o violenþã rapidã, în
ambele cazuri e împotriva moralei.
Dezvolatrea dreptului însã stã neîncetat sub efectul normelor morale. În
problema atingerii drepturilor vitale, instinctul uman al binelui invizibil e
cel care îºi dã impulsul ºi acordul. Acest instinct al aspiraþiei spre bine existã în toatã lumea; nu doar în cei care luptã pentru drepturi, ci ºi în cei care
deþin puterea unilateralã. Poruncile conºtiinþei lucreazã peste tot ºi la toatã
lumea, adicã trezirea lor e oricând posibilã, numai cã e nevoie de sensibilizare. Progresul moral neîncetat este o certitudine istoricã, prin urmare ºi în
viitor va fi indispensabil. El este adevãratul mobil, promotorul ºi apãrãtorul
dreptului minoritãþilor etnice.
*
Progresul moral întâlneºte obstacole ºi în factorii din afara minoritãþilor
etnice dar ºi în interiorul lor. Învingerea acestora din urmã nu le poate reveni
decât acestor minoritãþi etnice. Dacã o minoritate etnicã este în stare sã realizeze în interiorul sãu o perfecþiune socialã care sã împlineascã cât mai
hotãrât binele faþã de celãlalt, altruismul, dragostea umanã; dacã ºtie sã elimine vanitãþile ºi pretenþiile conflictuale, atunci va înfãptui ºi fãrã recunoaºterea normelor de drept solidaritatea durabilã dintre membrii sãi. Ea va
înfãptui permanenþa unei vieþi etnice mai reduse ºi puterea ei moralã.
Constatarea acestei realitãþi nu poate fi refuzatã nici de cei care fac parte din
puterea unilateralã. De la constatare la recunoaºtere nu e decât un pas ºi astfel vor fi eliminate ºi obstacolele externe ale progresului moral, dacã minoritãþile etnice au depãºit obstacolele interne.
Aceasta reprezintã o nouã luptã de eliberare în interesul dezvoltãrii
morale a umanitãþii. Semne opuse: pe de o parte, voinþa de putere ce tinde
cãtre marile unitãþi, pe de altã parte, divizarea umanã în unitãþi sociale mici.
Unitatea mare nu poate însã deveni interiorizatã, nu poate preþui calitatea
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umanã; ea vede atât oamenii, cât ºi popoarele doar ca mijloace. Aºadar ea nu
poate aduce progrese morale. Rãmâne deci ca viaþa unitãþilor mici sã aducã
îmbunãtãþirea continuã a umanitãþii, cãci aceastã viaþã e mai aproape de
oameni, poate vedea ºi simþi oamenii cu mai multã empatie putând astfel perfecþiona ºi soarta oamenilor. Faþã de pretenþiile uniformizatoare ale unitãþilor
mari, libertatea de viaþã a umanitãþii poate rãsãri în diversitatea diferenþelor
care caracterizeazã unitãþile mici. În faþa unitãþilor mici stã deci o mare provocare: sã fie meºterii care sã modeleze progresul moral al umanitãþii.
Numai ei pot fi aceia.
În Magyar Kisebbség, XIV, 1935, nr. 11, p.280-292.
(Traducere: Marius Cosmeanu).
Árpád Paál (1880-1944), jurnalist, cu studii juridice, redactor la Kecskeméti Lapok
între 1902-1903. La finele primului rãzboi mondial a fost viceprefect de Odorhei
(1918-1919) ºi preºedinte al Comisiei Naþionale Secuieºti (Székely Nemzeti Tanács).
Din 1920 se va ocupa în principal de ziaristicã, fiind succesiv redactor ºef la Keleti
Újság, Újság ºi Napkelet. Totodatã a fost în câteva rânduri deputat în Parlamentul României.
[1] Emmanuel Kant (1724-1803) a fost una din marile personalitãþi ale gândirii filosofice, interesat de mai toate domeniile existenþei ºi propunând deschideri nebãnuite
apelând la metafizicã, logicã, antropologie, moralã sau esteticã. Sistemul construit de
el a devenit practic unul din referinþele fundamentale pentru orice abordare filosoficã, fiind apreciat ca fondator al idealismului german, ilustrat apoi prin Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Hegel (1770-1831) ºi Friedrich Schelling (17751854). Asupra gândirii kantiene, mai nou, vezi: Gérard Lebrun, Kant et la fin de la
métaphysique. Essai sur la Critique de la faculté de juger, Paris, A. Colin, 2003;
Kants Critique of the power of judgment. Critical essays, ed. Paul Guyer, Lanham, Rowman & Little field, 2003; A.B. Dickerson, Kant on representation and objectivity, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; Josef Simon, Kant  die fremde Vernunft
und die Sprache der Philosophie, Berlin, Gruyter, 2003; Patrick Frierson, Freedom and
anthropology in Kants moral philosophy, Cambridge, Cambridge University Press,
2003; Essays on Kants anthropology, ed. Brian Jacobs and Patrick Kain, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003 º.a.
[2] Scriitorul ºi omul politic italian Niccolo Machiavelli (1469-1527) s-a interogat întradevãr, printre altele, ºi asupra mijloacelor cele mai eficace de a se exercita puterea în
cadrul unui stat. Deºi gândirea lui politicã pare ambiguã, a exprimat totuºi câteva adevãruri profunde, fiind invocat adeseori ca sursã a unor învãþãturi lipsite de moralitate în ceea ce priveºte mijloacele de instaurare a regimurilor dictatoriale (prin lucrarea sa Principele).
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METAMORPHOSIS TRANSYLVANIAE
1. Un exemplu istoric despre schimbare
În recent apãruta sa monografie istoricã1 dedicatã epocii urmãtoare
Diplomei leopoldine, dr. Vencel Biró[1] analizeazã caracteristicile occidentalizãrii Transilvaniei ºi scoate în evidenþã esenþa acestei cumpene a veacurilor al XVII-lea ºi al XVIII-lea, care constã nu numai în schimbarea puterii, ci
ºi într-o modificare a spiritului public. Principatul cedeazã locul guberniului
ºi, în acelaºi timp, sub influenþa Vienei ºi a spiritului occidental apar noi
instituþii, noi obiceiuri, o nouã viziune culturalã, precum ºi un nou mod de
viaþã. Metamorphosis Transylvaniae  spre a-l cita pe Péter Apor.
În viziunea istoricului însã, acestã metamorfozã ardeleanã se îmbogãþeºte sensibil atât în ceea ce priveºte semnificaþiile, cât ºi însemnãtatea sa. În
ochii scriitorului din epocã, Péter Apor, erau importante mai degrabã titlurile, ospeþiile, veºmintele vechii Transilvanii, vechea blajinãtate a ardelenilor
ºi cãlãtoriile lor, ca ºi felul atelajelor cu care circulau odinioarã ardelenii, el
scrie apoi despre nunþile ºi cãsniciile vechilor transilvãneni, despre înmor2
mântãrile la vechii ardeleni ºi altele asemenea , cãci pe el îl incitã doar semnele exterioare ale schimbãrii, esenþa, semnele occidentalizãrii ce apar în
aºa-numita neue mode, însemnãtatea acesteia nu e capabil sã o perceapã.
El, care  dupã cum scrie  pãstratu-sa pânã la moarte întru vechea simplicitate a Ardealului, spirit conservator rigid, nu poate înþelege cã transformãrile antreneazã modificãri caracterologice. Asta cu toate cã Péter Apor
era un om cultivat ºi activ. Viziunea sa e însã îngustã ºi superficialã. Mai cu
seamã în lumina noilor date de care dispune istoriografia, din care reiese cã
situaþiile asemãnãtoare celei din 1690 sunt de naturã misionarã, aºadar
modelatoare de spirit public.
Din acest punct de vedere, biografia contelui de Turia, modificãrile intervenite în spiritul public al epocii sale ºi, în general, noile forme de viaþã pe
care istoriograful ni le prezintã din aceastã perioadã istoricã a Transilvaniei
constituie mari învãþãminte pentru noi, care abia acum începem sã reali3
zãm pe deplin însemnãtatea ºi consecinþele schimbãrii de putere din 1918 .

1

2
3

Dr. Vencel Bíró, Altorjai gróf Apor István és kora [Contele István Apor de Turia ºi
epoca sa], Cluj, Edit. Academia Catolicã Ardeleanã, 1935.
Péter Apor, Metamorphosis Transylvaniae, 1736[2]
Dr. Elemér Gyárfás, Elõszó Dr. Bíró Vencel munkáihoz [Întroducere la scrierile lui
Vencel Bíró], p.4.
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2. Revizia noastrã
Noua Metamorphosis Transylvaniae aºadar, pe baza exemplului istoric
 la douã secole dupã ce Péter Apor ºi-a încheiat-o pe a sa , nu poate izvorî,
aidoma aceleia, dintr-o respingere de tip conservator. Cãci ceea ce s-a petrecut în Transilvania deceniilor trecute nu e nici de aceastã datã o simplã transformare de suprafaþã, formalã, ci una care preschimbã ºi maturizeazã ºi spiritul. Pretinde aºadar o abordare ºi analizã moderne. Noua Metamorphosis
Transylvaniae nu e un lamento de tip Apor, ci un caiet de sarcini, deoarece
acele convingeri ºi concepte fundamentale pe care [maghiarimea din Transilvania] le-a adus cu sine din vechea viaþã nu mai exprimã viaþa, realitatea
însãºi, ... întrucât acea autoapãrare a cãrei esenþã e cã «nu uitã ºi nu învaþã» e o închircire, o împietrire a inimii, refuzul de a recunoaºte poruncile realitãþii ºi întrucât are prejudecãþi, care sunt sterile ºi nimicitoare, din pricina
cãrora nu este în stare sã recunoascã ºi sã urmeze porunca divinã a datoriei
4
jertfitoare de sine ºi a iubirii slujitoare, întru care are o viaþã ºi un viitor .
Corespunzãtor celor de mai sus, se fãcuserã deja cinci ani de când
Sándor Makkai formulase în Magunk revíziója [Autorevizuirea noastrã] esenþa noii Metamorphosis Transilvaniae, aceasta nu devenise totuºi un bun
public ºi nici motiv de serioasã meditaþie. În parte, din cauzã cã erau mulþi
cei cãrora lucrurile nu li se înfãþiºau chiar aºa ºi de aceea, din propriul punct
de vedere, se simþeau justificaþi sã se menþinã în vechea lor simplicitate 
ca Péter Apor  dar erau numeroºi ºi aceia care  de ce-am nega-o  nu se
prea sinchiseau nici mãcar de evidentele semne exterioare ale schimbãrilor.
În ciuda chiar ºi acestei mari acalmii, Magunk revíziója rãmâne totuºi o
mãrturie a schimbãrii. De la prima apariþie, cerinþele sale nu contenesc a fi
subliniate cu aceeaºi tãrie de fapte: poruncile neabãtute ale schimbãrii. Mai
precis: 1. Conºtiinþa noastrã naþionalã trebuie, orice soartã am avea, sã se
transforme, sã se înnoiascã, sã se purifice; 2. Piatra de încercare a vieþii
minoritãþii maghiare din Transilvania este organizarea ei socialã; 3. Cei
ce-ºi continuã sau vor începe de-acum înainte o activitate pe tãrâm intelectual nu pot dobândi însemnãtate naþionalã decât ca elite conducãtoare dedicate poporului, trãind pentru popor ºi în mijlocul poporului; 4. Toatã viaþa noastrã sufleteascã ºi spiritualã, întreaga noastrã culturã trebuie sã revinã
la profunzimile sufletului popular ºi sã aducã de acolo la lumina conºtiinþei,
sã cultive ºi sã punã în valoare toate cele pentru care maghiarul are dreptul
de a exista. ªi în fine: 5. Roadele revizuirii conºtiinþei naþionale ºi ale orga5
nizãrii sociale vor fi culese de tinerele generaþii .
Mesagerii schimbãrii au a împãrtãºi, pare-se, aceeaºi soartã. Deºi cerinþa
adoptãrii unei noi atitudini e determinatã de percepþia insuficienþei celei
4

5

Sándor Makkai, Magunk revíziója [Autorevizuirea noastrã], Cluj, 1931, p.18, 30,
51, 65.
Ibidem.
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vechi, la început ea nu se poate totuºi generaliza, nu devine un fenomen
comunitar, ci rãmâne exclusiv apanajul subiectiv, trãirea normativã a per6
sonalitãþii dãruite cu putere de judecatã ºi conºtiinþã a valorii . Comunitatea
se urneºte mai greu în direcþia noului, învãþãmintele schimbãrii nu acced în
cazul ei decât dupã trecerea anilor la rang de poruncã centralã a vieþii. De
aceea trebuie sã ne referim chiar ºi azi încã la Magunk revíziója ca la o scriere cu caracter revoluþionar. Astfel, reeditarea sa în volumul de studii Az élet
7
kérdezett [Viaþa a întrebat] nu ne apare ca un memento al trecutului, ci ca
un reper pentru viitor. Jumãtatea de deceniu care a trecut nu i-a alterat cu
nimic caracterul novator. Cu alte cuvinte: în esenþã, azi viaþa maghiarimii
ardelene abia dacã diferã de cea de acum cinci ani.

3. Esenþa schimbãrii vieþii noastre din Transilvania
Acest ritm lent al evoluþiei e de naturã sã te punã pe gânduri. Asta
întrucât viaþa încãputã pe noi fãgaºe a maghiarimii din Transilvania prezintã nenumãrate fenomene exterioare ce par a avea caracter de forþã majorã. Astfel:
Urmare a destrãmãrii imperiului, Transilvania s-a desprins din acea unitate politicã pe care o reprezenta înainte vreme puterea central-europeanã,
Monarhia Austro-Ungarã, ºi a devenit o provincie a României limitrofe ariei
Balcanilor ºi Europei de Est;
Maghiarimea ardeleanã s-a rupt de corpul naþional maghiar central-european ºi a fost aºezatã ca populaþie minoritarã într-un nou cadru de viaþã;
Cadrul de viaþã minoritar remodeleazã în mod necesar structura internã
a societãþii maghiare din Transilvania: aristocraþia îºi pierde importanþa feudalã, pãtura capitalistã se pune la adãpost în slujba unor interese strãine, clasa de mijloc a funcþionarilor se rarefiazã ºi ceea ce mai rãmâne din ea amuþeºte; ca strat social prezentând semne de vitalitate nu poate fi luat în seamã
decât cel constituit de categoriile populare ale preoþilor, intelectualitãþii
didactice ºi din domeniul profesiilor liberale, precum ºi ale agricultorilor,
meseriaºilor, comercianþilor ºi muncitorilor;
Societatea maghiarã transilvãneanã simplificatã de fapt la o structurã
bifocalã induce o crizã ºi în domeniul relaþiei dintre individ ºi funcþiile
sociale: de voie, de nevoie, intelectualitatea îºi asumã rolul de conducere în
cadrul organizaþiilor comunitare populare, care, deºi lent, ce-i drept, se edificã totuºi;

6

7

Tibor Joó, A korszellem mint történetfilozófiai kérdés [Spiritul epocii ca problemã
de filosofia istoriei], în Athenaeum, XIX, 1933, p.1-3.
Sándor Makkai, Az élet kérdezett. Tanulmányok [Viaþa a întrebat. Studii], I-II,
Budapest, 1935.
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În sfârºit, în universul organizaþiilor comunitãþii populare, se departajeazã
activitãþile culturale, economice ºi sociale, fiecare cu propriile centre ºi organe.
Acestea sunt semnele exterioare ale schimbãrii, asupra caracterului faptic al cãrora azi nu prea mai încape discuþie.

4. Discuþia asupra spiritului nostru public
Un subiect de discuþie îl constituie însã ºi azi problema spiritului public
corespunzãtor schimbãrilor, ceea ce a condus la divergenþe acute ºi de
curând, când un tânãr scriitor din Ungaria, Iván Boldizsár[3], în paginile
publicaþiei Napkelet, ºi redactorul revistei Tanu, László Németh [4], în
voluminosul sãu jurnal de cãlãtorie prin România, pun în luminã, referitor
la viaþa maghiarimii din Transilvania, prãpastia incomensurabilã care existã
între schimbãrile exterioare ºi spiritul public.
László Németh îºi exprimã aºteptãrile printr-o remarcabilã metaforã
8
interogativã: o mare presiune nu preschimbã oare cãrbunele în diamant?
La Iván Boldizsár comparaþia e însã ºi judecatã: Starea de apatie a maghiarimii din Transilvania e asemãnãtoare cu a 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. Omul rãmâne oricum o fiinþã de uscat, chiar dacã înoatã; doar sã nu-l þinã cu de-a sila
la fund, doar sã nu se lase el singur; cu siguranþã cã vor fi ºi timpuri, ºi prilejuri de a ieºi iarãºi la liman!, dar nu poate gãsi totuºi nici o scuzã pentru
îndãrãtnicia politicã. Cãci trebuie sã vadã schimbãrile petrecute în fapt ºi în
acelaºi timp cautã în zadar revizia de sine a maghiarimii: consecinþele stratificãrii duale: conducerea poporului ºi organizaþiile populare ale comunitã9
þii au o însemnãtate mai degrabã formalã .
Rezultatul apatiei spiritului public e cã în viaþa maghiarimii din Transilvania se simte încã ºi acum lipsa unei atitudini umane complete ºi originale rezultate din noua situaþie istoricã. În schimb, conservatorismul, care apare sub masca respectului faþã de trecut, e ºi azi, ºi nu în micã mãsurã, un factor
determinant. Ba mai mult, sunt numeroºi aceia care încearcã sã prezinte ca normative tezele sociale ºi economice ale liberalismului ºi vãd vindecarea slãbiciunii noastre naþionale în edificarea de punþi din vorbe mari. În schimb, în unilateralitatea lor, adepþii materialismului istoric trateazã faptul asupririi ca pe o
simplã problemã materialã ºi proclamã  fãrã vreun rezultat ºi fãrã vreo audienþã deosebitã  solidaritatea de peste graniþele naþionale a oamenilor muncii.
ªi, în sfârºit, trebuie sã recunoaºtem cã nici poruncile cele mai pe potrivã ale
8

9

László Németh, Magyarok Romániában [Ungurii în România], în Tanu, III-IV,
1935, 175 pag.
Iván Boldizsár, Erdély második trianonja [Al doilea Trianon al Ardealului], în
Napkelet, 1935, nr. pe noiembrie.
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creºtinismului universal: simþãmântul unei datorii umane mai elevate izvorând
din legiuirea divinã, dragostea de aproape, binele public, uzul raþional al proprietãþii, conþinutul moral al organismului social nu reprezintã în viaþa noastrã
mai mult decât niºte avertizãri scrise pe table de piatrã goalã  în absenþa
mâniei strãfulgerate a unui Moise. Dar atitudinea completã ºi originalã adaptatã schimbãrii cere o adaptare raþionalã la noua situaþie, disciplinã în acþiunea
constructivã ºi respinge cu hotãrâre unilateralitatea ºi indiferenþa.

5. Pilonii noului nostru spirit public
În problema discutatã a spiritului public nu putem trece însã cu vederea
faptul cã revizia noastrã de sine nu se poate constitui decât din înþelegere ºi
vocaþie personalã, precum ºi prin ajustarea opiniilor formate despre esenþa
societãþii noastre. O triplã condiþie ce ar putea fi cu greu demontatã (spirit
al culturii ºi nivel cultural, conºtiinþã a vocaþiei ºi autocunoaºtere socialã),
care poartã de obicei în sine chiar conþinutul autoreviziei.
a) În problema culturii maghiare din Transilvania facem însã o acutã
distincþie între cultura dobânditã ºi tradiþiile culturale, în primul rând cultura cu caracter popular. Asta întrucât din punctul de vedere al atitudinii noastre aceasta din urmã, cu spiritul sãu cultural specific maghiar, constituie cea
mai irezistibilã forþã formativã. Cãci dacã trebuie sã conºtientizãm maghiari10
mea sufleteascã abstrasã puterii exterioare , atunci nimic nu poate asigura
mai bine aceastã maghiarime sufleteascã decât tocmai conþinutul spiritual al
culturii maghiarimii din Transilvania. În edificarea spiritului public însã,
cultura dobânditã joacã ºi ea un rol deloc neglijabil. Doar cât cã trebuie sã
înþelegem prin culturã, în sensul cel mai larg, tot ceea ce reprezintã, la asumarea unui rol (fie cã e vorba de muncã intelectualã sau cultivarea pãmântului), fundament absolut necesar, indispensabil ºi etalon valoric al comunitãþii. Cei purtaþi pe la înalte ºcoli ºi poporul de rând luminat întru o culturã
de mase de înalt nivel îºi pot valorifica la fel de eficient, fiecare la locul sãu
ºi în sfera sa de competenþe, cultura proprie, cu valenþe specifice. Sã ne gândim doar cã în ceea ce ne priveºte forþa împrejurãrilor a lipsit în realitate
maghiarimea de sprijinul puterii ºi, prin urmare, e în mod necesar pe cale de
a se conºtientiza maghiarimea sufleteascã  iar dacã acum tot omul, intelectualitatea ºi poporul de rând, fiecare cu ºtiinþa dobânditã în sfera sa de competenþe ºi decurgând din propria-i culturã, precum ºi cu acel spirit elevat
propice creaþiei, se apucã de munca de edificare a acestei pãrþi de naþiune 
spiritul de independenþã, încrederea în sine ºi determinarea se pot generaliza. ªi iatã cã noul spirit public maghiar ardelean a ºi luat naºtere.
b) Problema conºtiinþei vocaþiei maghiare ardelene þine, decurgând din
cultura fundamentalã, de asumarea interioarã a unor competenþe. Asta întru10

Sándor Makkai, Magunk revíziója, p.46-47.
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cât revizuirea conºtiinþei noastre naþionale o determinã direct sã aspire la noi
posibilitãþi de automenþinere ºi sporire a forþelor. Intelectualitatea e determinatã sã devinã pãturã conducãtoare iar poporul sã se uneascã în comunitãþi productive. Reiese cã aceasta este etapa organizãrii, care ne oferã, adaptându-se la
necesitãþi ºi la posibilitãþi, domenii de activitate socialã, economicã ºi culturalã. ªi am putea nuanþa referindu-ne la rolul organizãrii politice, la cel de protecþie juridicã ºi de sãnãtate publicã, la cooperaþie ºi la sindicate, la rolul ºcolii ºi al culturii publice, de asemenea la propagandã ºi munca de lãmurire,
precum ºi la vocaþia educãrii elementelor conducãtoare. Avem în vedere o
amenajare socialã corespunzãtoare caracteristicilor exterioare ale schimbãrii
noastre de situaþie ºi decurgând din necesara revizuire a conºtiinþei noastre
naþionale a cãrei forþã de propulsie sã fie conºtiinþa vocaþiei iar explicaþia 
cunoaºterea stãrii de fapt, o concepþie maghiarã ardeleanã asupra societãþii.
c) Prin concepþie maghiarã ardeleanã asupra societãþii sã nu înþelegem
însã cine ºtie ce teorie cu mari pretenþii. Este vorba de o simplã formã de
autocunoaºtere. Pe de o parte, un fel de dare de seamã statisticã despre proporþia demograficã a poporului nostru, rãspândirea sa geograficã, repartiþia
dupã ocupaþii, ordinul de mãrime ºi posibilitãþile forþelor noastre economice, situaþia învãþãmântului public, condiþiile sanitare, rolul organizaþiilor
ecleziastice ºi sociale, despre ponderea culturalã, economicã ºi social-politicã dobânditã în cadrul statului român, iar pe de altã parte, o privire criticã
sincerã asupra noastrã înºine: trecerea în revistã a forþelor economice ºi posibilitãþilor nevalorificate, instituþii ºi organe culturale, juridice sau medicale
absente ºi necesare, contradicþii sociale interne. Incluzând, bineînþeles, ºi
diagrama evolutivã a cadrului vieþii maghiarilor din Transilvania, aºa cum
s-a constituit ea în urma transformãrilor geopolitice: ce a rãmas, ce s-a pier11
dut, ce a lipsit ºi ce am creat?
Fireºte, toate acestea pot fi privite ºi într-o perspectivã negativã. Ce lipseºte pentru ca sã putem vorbi în Transilvania despre un nou spirit public al
maghiarimii? Aºa au procedat în vremea din urmã autorii din Ungaria ai
însemnãrilor de cãlãtorie. Disputa declanºatã de constatãrile lor e încã în
12
toi , dar abia dacã a produs ceva în afara unor proteste unilaterale. Deºi,
11

12

Din acest punct de vedere, o iniþiativã sãnãtoasã a fost Erdélyi Magyar Évkönyv
[Anuarul maghiar ardelean], iar actualmente desfãºoarã o activitate importantã
agenþia de presã bucureºteanã a lui Fekete Nagy Mihály, Carpatpresse.
Polemica din Ardeal numãrã azi peste douãzeci ºi cinci de articole. Am putea
întocmi o bibliografie voluminoasã. În ciuda acestora, în ceea ce priveºte esenþa
problemei, lucrurile devin tot mai neclare. Asta întrucât preopinenþii cad cu
mare uºurinþã pradã unilateralitãþii. Aºa se face cã asistãm mai mult la o laudã
de sine  contrapusã criticii percepute ca denigratoare. Dar ºi la cei ce fac eforturi de a fi obiectivi se resimte absenþa recunoaºterii decise a meritelor (în mare
mãsurã, merite personale). Din acest punct de vedere trebuie sã procedãm ºi la o
autocriticã. (És mi következik ezután? Széljegyzetek Boldizsár Iván cikkéhez és
vitájához [ªi ce urmeazã? Marginalii la articolul lui B.I. ºi la polemica aferentã],
în Erdélyi Tudósító, XIX, 1936, nr. 1).
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dacã e adevãrat cã permanenta noastrã mãcinare interioarã, de conºtientizare a frustrãrii trece tot mai mult pe plan secund ºi începe epoca noilor creaþii, atunci, fie ºi doar sporadic, dar am fi putut întâlni ºi prezentãri meritorii, care sã atingã fondul problemei ºi sã dea seamã de situaþia realã. Aºa,
de exemplu, am resimþit acut absenþa unei prezentãri sincere a politicii noastre sociale, culturale ºi economice  cu acest prilej ºi din partea celor vizaþi.
Cãci nu încape îndoialã cã luarea serioasã în discuþie a unei noi Metamorphosis Transylvaniae ar fi anticipat valori mai durabile decât disputa asupra valorii Partidului Maghiar. Pentru cã ar fi dificil de negat cã ceva se
întâmplã în jurul nostru ºi în noi. Niciodatã n-am fost mai aproape de conºtientizarea propriei noastre inactivitãþi, apatii, dezbinãri ºi slãbiciuni ca tocmai în trecutul apropiat. Simþim ºi ºtim cã trebuie sã depunem eforturi pentru a face din societatea noastrã naþionalã o comunitate popularã închegatã,
disciplinatã ºi pusã în slujba binelui public ºi pentru ca fiecare din membrii
comunitãþii noastre, intelectualitatea ºi poporul de rând deopotrivã, sã-ºi
poatã îndeplini chemarea cu suficientã ºtiinþã ºi pricepere, fiecare în sfera sa
de activitate.

6. Viaþa ºi scrisul
În orice caz, în viitorul apropiat exigenþele schimbãrii vor fi tot mai dificil de eludat. Toatã lumea o simte, o ºtie. Astfel, ºi acea interesantã polemicã privitoare la aspecte ale politicii ºi culturii noastre a atins îndeaproape
numeroase probleme vitale.
Elemér Gyárfás[5] a fost acela care a iniþiat ºi a menþinut în atenþie disputa despre viaþã ºi scris. Iatã, în esenþã, despre ce este vorba: Poate avea
oare alte scopuri literatura unui fragment de naþiune care luptã pentru
supravieþuire decât viaþa sa publicã? Nu e oare ºi interesul vital al literaturii
recunoaºterea intuitivã a scopurilor vitale ale acestui fragment de naþiune,
transformarea lor în percepþie publicã ºi prezentarea în faþa opiniei publice,
13
într-o formã atractivã ºi agreabilã, a acestor obiective? ªi se suþine oare
afirmaþia cã iniþiatorul discuþiei confundã vocaþia beletristicii cu aceea a
publicisticii iar pe ambele cu o muncã de cu totul altã naturã, depusã în
14
vederea organizãrii sociale?
Polemica privitoare la viaþã ºi scris ne confruntã cu un întreg ºir de
probleme vitale. Spre ilustrare:

13

14

Elemér Gyárfás, Kultúrpolitikánk. Elõadás a Kemény Zsigmond Irodalmi
Társaságban 1935. december 8-án [Politica noastrã culturalã. Conferinþã þinutã
pe 8 decembrie 1935 la Societatea Literarã Zsigmond Kemény], în Erdélyi
Lapok, IV, 1935, p.263.
István Sulyok, Élet és írás [Viaþa ºi scrisul], în Erdélyi Lapok, IV, 1935, nr. 263.
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conºtiinþa vocaþiei
maghiare ardelene

concepþia socialã
maghiarã ardeleanã

spiritul cultural
maghiar ardelean

politicã,
politicieni

mari idei cãlãuzitoare,
un nou spirit public,
revizia noastrã totalã

literaturã,
scriitori ºi oameni de
ºtiinþã

Etapele parcursului evolutiv meritã o atenþie specialã. Politica trebuie
înainte de toate sã dobândeascã o arie de cuprindere mai largã în slujba conºtiinþei vocaþiei maghiare transilvãnene, care protesteazã împotriva unilateralitãþii ºi pretinde o politicã de largã cuprindere popularã, cu programe
specifice privitoare la organizarea socialã, apãrare, subzistenþã, culturã ºi
învãþãmânt public. Dar ºi literatura beletristicã trebuie sã pãrãseascã turnul
de fildeº al existenþei pentru sine ºi sã susþinã esenþa formatoare de conºtiinþã a spiritului cultural maghiar ardelean. ªi nu pot fi omiºi nici intermediarii: pe de o parte, problema literaturii politice ºi a publicisticii ºi, pe
de alta, aceea a ºtiinþei. Cãci vocaþia literaturii politice ºi a publicisticii constã în a topi gheþarul politicului ºi, prin intermediul formãrii opiniei
15
publice politice, a-l face apt de a inspira condeiele ardelene . Din pãcate,
pânã în prezent publicistica ºi literatura noastrã politicã s-au menþinut cu
rigiditate fie în aria servirii, fie în aceea a criticii sterile. Mãcar unul din
cotidienele noastre ºi-ar putea însã asuma slujirea fãrã reþineri a cauzei, nu
a unei idei politice, ci a cauzei maghiarimii ca atare. Cât despre rolul ºtiinþei, avem în vedere istoriografia maghiarã din Transilvania, critica literarã
ºi lingvistica, sociologia, sociografia ºi, în cadrul acesteia, cunoaºterea
pãmântului natal, folcloristica ºi, înainte de toate, statistica. Cãci faptul cã
în ochii noilor generaþii de elevi apetitul pentru ºtiinþe s-a subþiat devenind
o necesitate îndepãrtatã ºi vagã denotã o ciudatã degradare a exigenþelor. Cu
toate cã este evident cã, printre pilonii noii noastre conºtiinþe publice, concepþia socialã maghiarã transilvãneanã nu e lipsitã de însemnãtate, mai
mult, unii susþin, sprijinindu-se pe rezultate ºtiinþifice ºi practice, cã în
absenþa cunoaºterii integrale a societãþii ºi a unei viziuni corecte asupra
acesteia nici nu putem vorbi de edificare socialã (de exemplu, profesorul
[Dimitrie] Gusti).
Aºadar, omul politic, scriitorul ºi savantul sunt cele trei personalitãþi
capabile, prin colaborare, de creaþie. ªi încã, dincolo de rezultatele vizibile,
de creaþia unor mari idei directoare; de aceea a unui spirit public, de asemenea. Sã nu pierdem însã din vedere aici cã o considerabilã parte a intelectualitãþii ºi poporul nu dispun de capacitãþi creatoare, dar trebuie sã ia ºi ei
parte la munca de edificare. În acest punct, problema se amplificã devenind
politicã culturalã: e vorba de sfera problematicã a educaþiei intelectualitãþii
ºi a educaþiei populare.

15

Sándor Reményik, Erdélyi politikánk és erdélyi irodalmunk [Politica ºi literatura
noastrã din Transilvania], în Pásztortûz, XXI, 1935, nr. 23-24.
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Un tânãr scriitor de-al nostru[6] a caracterizat de curând scrierile de educaþie popularã ca fiind literaturã de formare socialã, literaturã a destinu16
lui ºi prin aceasta a surprins esenþa problemei . Într-adevãr, nu poate fi
accentuat îndeajuns rolul pe care îl joacã în conºtientizarea unor largi pãturi
ale populaþiei maghiare din Transilvania publicaþii ca Magyar Nép,
Erdélyi Iskola ºi, aflatã încã la început, Hasznos Könyvtár. Educaþia
poporului a fost în sfârºit inclusã în proiectele noastre. Rezultatele vor putea
fi evaluate, fireºte, abia în cele ce urmeazã, cãci viaþa ºi scrisul sunt douã
lucruri diferite: am putea întocmi triste rapoarte despre situaþia bibliotecilor
17
noastre populare , cât despre organizaþiile noastre dedicate educaþiei poporului, ele, din cauza lipsei de oameni ºi, în parte, de material, nu sunt încã
decât niºte formaþiuni formale. În lipsã de oameni  am zis , cãci nu ne
putem lãsa amãgiþi de iluzia, susþinutã de mulþi în disputa Boldizsár, cã intelectualitatea noastrã ºi-ar face datoria, ºi încã întru totul, în rândurile poporului ºi pentru cã ni se pare cã nici educarea tinerei noastre intelectualitãþi
nu se petrece în aceastã direcþie. Aceasta însã ar conduce, pe de o parte, la o
criticã sterilã, pe de altã parte, e o problemã de educaþie, domeniu în care se
18
pot aduce cu relativã uºurinþã corecþiile necesare .

7. Ceea ce urmeazã
Pe baza fenomenelor amintite sau neamintite, dar evidente, poate cã în
privinþa esenþei noii Metamorphosis Transylvaniae nici nu încape discuþie. Numeroasele anchete, polemici ºi vorbe-n vânt care s-au produs ºi continuã sã se producã în aceastã problemã, în mod conºtient sau doar instinctiv, cu moderaþie sau pasional, sunt tot atâtea dovezi cã existã ceva ce începe
a se face cunoscut. Dar tot aici sunt de menþionat ºi iniþiativele care se mani16

17
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László Szenczei, Szövetkezeti mozgalom és társadalom-alakító irodalom
[Miºcarea cooperatistã ºi literatura de formare a societãþii], în Pásztortûz, XXII,
1936, nr. 1. E un fenomen interesant cã problema educaþiei populare în plin
avânt ajunge abia acum în paginile revistelor noastre literare (v. ºi Lajos Imre,
Hasznos Könyvtár, în Edélyi Helikon, IX, 1936, nr. 2). Interesant, deoarece
revista Erdélyi Iskola, redactatã de Lajos György ºi Áron Márton, e deja de trei
ani purtãtoarea de cuvânt ºi realizatoarea în fapt a învãþãmântului ºi educaþiei
populare ºi contabilizeazã numeroase rezultate pozitive.
Cf. Elemér Illyés, Mit olvas az erdélyi magyar falu? [Ce citeºte satul maghiar transilvãnean?], în Erdélyi Iskola, III, 1935-36, nr. 5-6.
Câteva probleme de amãnunt ale educaþiei intelectualitãþii le-am relevat deja:
Értelmiségnevelés és a fõiskolás mozgalmak [Educarea intelectualitãþii ºi
miºcãrile studenþeºti], în Erdélyi Tudosító, XVIII, 1935, nr. 10; A magyar társadalom alapja: az értelmiség nevelése [Fundamentul edificãrii sociale maghiare:
educarea intelectualitãþii], în Új Kor, I, 1935, nr. 10; Collegium Transylvanicum.
Az értelmiségnevelés feladatai [Sarcinile educaþiei intelectualitãþii], în Erdélyi
Iskola, III, 1935-36, nr. 5-6.
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festã prin birouri de asistenþã juridicã, tentativele de îmbunãtãþire a condiþiilor igienico-sanitare ale populaþiei, prin noi proiecte ºi acþiuni de învãþãmânt ºi educaþie popularã. Ba mai mult, putem vedea acum cadre organizaþionale care, dupã trecerea a ºaptesprezece ani, dobândesc importanþã ºi
putem vorbi despre idei directoare care capãtã o tot mai mare popularitate,
deºi cu ani în urmã nici nu le pomeneam sau o fãceam eventual doar cu ironicã îngãduinþã. Ceva se petrece în jurul nostru ºi în noi  repetãm. ªi din
cuvinte, din pasiuni, din sensibilitãþi ºi nu în ultimul rând: din voinþa celor
ce vãd, viitorul va începe poate sã se edifice, integrându-le, veritabilul, noul
spirit public al maghiarimii din Transilvania.
În Hitel, nr. 1/1936. Reprodus în vol. Hitel. Kolozsvár 1935-1944. Tanulmányok
[Hitel, Cluj 1935-1944. Studii], I, ed. Tibor Albert, Budapest, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, p.65-72.
(Traducerea: Paul Drumaru)
József Venczel (1913-1972), absolvent al Facultãþii de drept din Cluj, cu o bogatã activitate în ceea ce priveºte cercetarea universului rural în cadrul cercului Erdélyi Fiatalok. Între 1936-1944 colaboreazã asiduu la Hitel. Totodatã conduce între 19371945 ºi secþia de statisticã a Uniunii Agrare Maghiare din Ardeal, devenind apoi
profesor la Institutul ºtiinþific ardelean (1941-1946) ºi la Universitatea Bolyai (19461948), precum ºi arhivar ºef la Arhiva Muzeul Ardelean. Dupã ce este îndepãrat din
Universitate, face mai mulþi ani de închisoare politicã, iar apoi va fi reintegrat în viaþa ºtiinþificã, din 1969, în funcþii minore, ca sociolog. Asupra lui vezi: Árpád Antal,
Venczel József élet-példája (1913-1972) [Exemplul de viaþã al lui József Venczel], în
Keresztény Szó, Cluj, IV, 1993, nr. 11, p.17-20; V, 1994, nr. 1, p.14-16; nr. 2, p.17-19;
nr. 4, p.14-16.
[1] Vencel Bíró (1885-1962), istoric, absolvent al Universitãþii din Cluj, dar ºi cu studii teologice, a fost vreme îndelungatã (din 1908) profesor ºi  o vreme  director al
Liceului romano-catolic din acest oraº, iar între 1940-1948 profesor universitar. A fost
preocupat îndeosebi de epoca medievalã, publicãnd o serie de lucrãri precum: Az
erdélyi fejedelmi hatalom fejlõdése 1542-1690 [Evoluþia puterii princiare în Transilvania] (1917); Erdély követei a portán [Soli ardeleni la Poartã] (1921); Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene [Trecutul ºi prezentul catolicismului ardelean] (1925); A
kolozsvári róm. kat. fõgimnázium története [Istoria Liceului romano-catolic din Cluj]
(1926); Székhelyi Majláth G. Károly (1940); Erdély története [Istoria Transilvaniei]
(1944); Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében [Rolul
economic al gospodãriei nobiliare în a doua jumãtate a secolului XVII] (1945), alãturi
de lucrarea citatã aici, Altorjai gróf Apor István és kora (1935)
[2] Lucrarea citatã, a contelui Péter Apor (1676-1752), surprinde situaþia politicã, economicã, socialã ºi religioasã a Transilvaniei în epoca trecerii sub dominaþia habsburgicã, elogiind tradiþiile ardelene în comparaþie cu noul mers al lucrurilor. Prima ediþie a fost publicatã de Gábor Kazinczy în Monumenta Hungariae Historica Scriptores,
XI, Pest, 1863.
[3] Iván Boldizsár (1912-1988), scriitor ºi publicist, cu studii de medicinã ºi filosofie
la Universitatea din Budapesta. Începând cu anul 1932 colaboreazã la publicaþiile
Névtelen Jegyzõ, Új Nemzedék ºi Nemzeti Újság. Din 1936 lucreazã la editura
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Cserépfalvi, iar din 1938 este redactor la Pester Lloyd. Participã la cel de-al doilea
rãzboi mondial ºi cade prizonier la sovietici. Dupã întoarcerea din URSS devine
redactor ºef la Szabad Szó ºi Új Magyarország, fiind inclus totodatã în delegaþia
maghiarã prezentã la Conferinþa de pace de la Paris. În 1947 este secretar de stat la
Ministerul de Externe, dupã care revine în presã, între 1951-1969 fiind redactor la
Magyar Nemzet, Szabadság, Hétfõi Hírlap, New Hungarian Quarterly ºi
Színház.
[4] László Németh (1901-1975), scriitor, unul din cei mai importanþi prozatori
maghiari ai secolului XX, iniþial student al Facultãþii de filosofie ºi litere din Budapesta (secþia francezã), dar finalmente absolvent al Facultãþii de stomatologie, obþinând
doctoratul în 1925. În afara profesiei de medic, a fost preocupat de literaturã, fiind în
relaþii cu mai toþi scriitorii maghiari ai epocii, colaborând în anii ce-i avem acum în
vedere la o serie de periodice precum Nyugat, Protestáns Szemle, Erdélyi Helikon, Napkelet º.a. Aici se face referinþã la textul sãu Maghiarii din România, elaborat în urma unei cãlãtorii aici, în august 1934, alãturi de alþi patru tineri scriitori din
Ungaria.
[5] Elemér Gyárfás (1884-1945), economist ºi om politic ardelean, cu studii juridice la
Budapesta ºi Cluj. În anii 1917-1918 a fost prefect al judeþului Târnave, iar dupã
înfiinþarea Partidului Maghiar ajunge în comitetul de conducere ºi senator. Totodatã a
fost preºedinte al Statusului Catolic Ardelean ºi a aºa-numitei Uniuni Populare Catolice. Autor al unor lucrãri precum: Erdélyi problémák [Probleme ardelene] (1923);
Bethlen Miklós kancellár [Cancelarul Miklós Bethlen] (1924); Az erdélyi románok
uniója [Uniunea românilor ardeleni] (1925); Az erdélyi szászok és a katolicizmus
[Saºii ardeleni ºi catolicismul] (1925).
[6] László Szenczei (1909-1980), scriitor, critic ºi traducator, cu studii juridice la
Budapesta ºi Cluj. Pânã în 1940 conduce rubrica literarã la Brassói Lapok, publicã
în Erdélyi Helikon, Korunk, Pásztortûz ºi Magyarok, iar dupã 1941 colaboreazã la Revue Danubienne ºi Új Magyarország. Din 1957 va lucra la Nagyvilág.
Imediat dupã rãzboi a publicat douã lucrãri în strânsã legãturã cu problematica volumului de faþã: Az erdélyi magyarság harca [Lupta maghiarimii din Ardeal] (Budapesta, 1946) ºi A magyar-román kérdés [Problema maghiaro-românã] (Budapesta, 1946).
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Áron TAMÁSI
CÃTRE EROI, ÎN TIMPURI DE RÃSTRIªTE
Cuvânt de deschidere al preºedintelui la întâlnirea de la
Târgu Mureº a tinerii spiritualitãþi maghiare din Ardeal*
Fraþi, bãrbaþi maghiari!
Precum pasãrea de munte aºezatã pe stâncã, ºi în faþa voastrã, aici, stã
un om care a coborât din norii singurãtãþii ºi ai visãrii creatoare pe aceastã
piatrã din Târgu Mureº, pentru a înºtiinþa de acolo: vremurile sunt vitrege în
þara sa de munte.
Da, vremurile sunt grele pentru noi în aceastã þarã.
Cu inima rãnitã ºi deschisã spre putere, iar spre maghiarime asumându-ºi
soarta comunã, afirmã acest lucru un om care, în acest loc, în slujba poporului sãu, îºi îndeplineºte nu vocaþia, ci îndatoririle. În istoria maghiarã s-a
întâmplat însã adeseori ca poeþii ºi scriitorii sã se ridice pe podium, revendicând drepturile cetãþeneºti pentru comunitatea lor, iar pentru semeni  în ce
priveºte opresiuniea maghiarã sau strãinã deopotrivã  libertatea omului.
Conform acestei loialitãþi fac ºi eu la fel.
Iar de câte ori acest lucru este îndeplinit de un scriitor ºi nu de un politician, cu siguranþã suferã mase întregi ºi se pregãteºte cu efervescenþã un
oarecare mare pericol, împotriva cãruia poporul ºi puterea trebuie sã se apere deopotrivã.
Fraþilor! Astãzi, în Europa, patruzeci de milioane de oameni trãiesc
soarta de minoritar. Pot afirma liniºtit, în sensul cu adevãrat strãvechi ºi
pãtimitor al cuvântului, cã aceºti patruzeci de milioane de oameni sunt
astãzi adevãraþii creºtini ai Europei. Acele popoare, care au norocul sã trãiascã într-o formã de stat suveran, luptã înainte de toate pentru bunuri
materiale ºi o putere mai mare. Aceºti patruzeci de milioane de oameni însã
nu luptã pentru putere ºi nici pentru mijloace materiale îmbelºugate, ci pur
ºi simplu pentru drepturile elementare ale omului ºi naþiunii, ce se cuvin 
fãrã dispute  tuturor acelor fiinþe din lume care pe oricare limbã se numesc
oameni.
Din aceºti patruzeci de milioane de oameni, cel puþin un milion ºi jumãtate de maghiari trãiesc sub autoritate româneascã. Noi suntem mesagerii
voluntari ai acestei mari mase ce luptã cu greutãþile. Conºtienþi de responsabilitatea noastrã, ne-am întâlnit aici din toate colþurile þãrii. Cu credinþa strãveche a omului cu intenþii curate, având curajul spiritului ºi cu sinceritatea
unui popor iubitor de libertate, vrem sã discutãm problema unui numãr de
un milion ºi jumãtate de oameni. Dorim sã discutãm, sã marcãm cãile ce
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aduc rezolvarea, apoi vrem sã fim premergãtori prin exemplul muncii ºi al
slujirii pe drumurile arãtate.
Grija ºi frãmântãrile singuratice, ale cãror roade sunt circumscrise acum
de aceastã salã, au gãsit cuvânt ºi literã pentru prima oarã într-o camerã a
unei case de secui de la þarã. Cel care are menirea de a visa ºi a scrie, a visat
ºi a scris acolo, pentru prima datã, despre un tineret activ. ªi cel care pe mai
departe nu menirea, ci datoria ºi-a îndeplinit-o, acum poate afirma fericit cã
tinerii bãrbaþi ai maghiarimii din Ardeal au înþeles strigãtul frãmântãrilor ºi
au simþit cã trebuie acþionat.
Primul act a fost împlinit: purtãtorii spiritualitãþii tinere maghiare din
Ardeal s-au prezentat în numãr mare la Întâlnirea de la Târgu Mureº.
Constat cã în noua noastrã situaþie, în acest timp de optsprezece ani, noi
am trãit pentru prima oarã experienþa de a aduna tineretul matur într-o formã liberã, într-un mod independent de orice influenþã de putere sau de interes. Iar de la rãzboi încoace, noi am încercat pentru prima oarã ca aceastã
adunare sã reflecte toate culorile societãþii noastre maghiare.
Ambele încercãri au avut succes: aºadar a devenit evident faptul cã tineretul matur al oricãrei pãturi a societãþii, fãrã deosebiri ideologice, confesionale sau de clasã, împãrtãºeºte ideea destinului comun ºi a responsabilitãþii
naþionale. Acest tineret dovedeºte prin prezenþa sa cã prejudecãþile ºi luptele ce slãbesc fraternitatea au fost, înainte de toate, artificiale. Dupã aceastã
prezenþã de o importanþã istoricã, noi purtãm rãspunderea, noi, împreunã ºi
individual deopotrivã, pentru ca dintr-o ºansã sã se realizeze o muncã comunã, din munca comunã sã rezulte o societate maghiarã puternicã, iar din
puternica societatea maghiarã sã se ridice o forþã naþionalã pertinentã.
Nu existã între noi divergenþe de pãreri în ceea ce priveºte faptul cã, atunci
când este vorba de interese naþionale, în societatea noastrã trebuie sã disparã
lupta de clasã existentã între noi. Pe planul intereselor naþionale comune trebuie sã înceteze ºi luptele ideologice. Deoarece, dacã am vãzut ºi am simþit,
precum ºi astãzi vedem ºi simþim, cã partidele româneºti ºi clasa conducãtoare iau parte deopotrivã, fãrã deosebiri ideologice, la oprimarea poporului nostru, atunci ºi noi trebuie sã ne apãrãm împreunã ºi fãrã deosebiri ideologice.
Iar dacã nevoia acestei uniuni dictate de destin se poate accentua ºi mai
mult, atunci o accentuãm fãrã echivoc în ceea ce priveºte munca care este
necesarã pentru reformarea societãþii noastre. Când îndemnãm o comunitate la înfãptuirea fãrã întârziere a acestei munci, în orice caz, trebuie identificatã aliura ideologicã pe care un popor minoritar o poate considera ca proprie. Fãrã doar ºi poate, democraþia liberalã nu mai corespunde nici la noi
acelei noþiuni conturate precis ºi fãrã echivoc pe care o reprezenta altã datã.
Referitor la democraþie, azi nici mãcar doi oameni nu se mai înþeleg, cãci
despre democraþie vorbesc atât conducãtorul fascist, cât ºi politicianul
englez responsabil. Ce este aºadar aceasta?
Cel mai indicat este sã ne întoarcem la ºtiinþã, conform cãreia democraþia este utilizarea dreaptã ºi corectã a tuturor bunurilor morale, spirituale ºi
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materiale în folosul societãþii. Trebuie aºadar sã punem întrebarea: cine sunt
pãzitorii bunurilor noastre morale, spirituale ºi materiale în mijlocul
maghiarimii din Ardeal? Cãci în primul rând de acest lucru depinde din ce
punct de vedere discutãm despre situaþia noastrã actualã ºi ce putem face,
judecând lucid, în privinþa viitorului nostru.
Un lucru este sigur: optzeci la sutã din maghiarii ardeleni sunt mici proprietari de la þarã ºi muncitori. Liniºtit putem afirma ºi faptul cã bunurile ºi
puterea noastrã naþionalã sunt pãzite în primul rând de popor. Din aceste
douã lucruri decurge în mod natural cã societatea noastrã trebuie transformatã cu scopul de a întãri ºi conserva poporul nostru, iar viitorul îl putem
construi doar pe aceastã pãturã. Grija ºi aspiraþiile noastre care se îndreaptã
spre popor sunt în completã mãsurã ºi ale muncitorimii, însã muncitorimea
trebuie sã recunoascã în schimb cã se leagã de popor printr-un puternic ataºament, care impune comuniune în apãrarea intereselor naþionale. Astfel,
între popor ºi muncitorime, în ceea ce priveºte interesele existenþiale, dispare zidul separãrii, ceea ce înainte diminua puterea naþionalã. Clasa de mijloc, încetul cu încetul, preia rolul de educator al poporului, iar de-a lungul
acestui proces de educaþie, cu timpul se va impregna ºi ea cu sângele poporului ºi cu sentimentul de comunitate deplinã. Pentru cei de sus dispar privilegiile, iar aristocraþia se dizolvã din perspectiva unei clase. Astfel, se vor
dãrâma ºi acele ziduri care pun faþã în faþã ºi astãzi domnul ºi þãranul; la
sfârºit, vom vedea o societate unitarã a unui popor minoritar, ceea ce este o
democraþie popularã pe baze morale ºi naþionale.
Discuþiile ce vor avea loc pe parcursul urmãtoarelor trei zile, desigur,
vor configura ºi vor clarifica pentru toatã lumea ideea lansatã de mine.
Pentru toþi existã responsabilitate în muncã, arãtaþi deci drumul cu suflete
înnobilate! ªi, aºa cum le ºade bine bãrbaþilor, restituiþi-i cuvântului conþinutul sãu moral, greutatea naþionalã, credibilitatea umanã. Gândiþi-vã cã
aveþi de dat un examen în faþa poporului vostru, iar istoria maghiarimii din
Ardeal prin voi va aprecia generaþia care este datoare cu cea mai mare responsabilitate faþã de poporul ei. Sã fie dorinþa deliberatã a fiecãruia, sã nu
fie gãsit cu lipsuri.
Trebuie sã existe eroi!
ªi de ce nu aþi putea fi, cãci eroi are fiecare popor în timpuri de rãstriºte.
În Hitel, nr. 3/1937. Reprodus în vol. Hitel. Kolozsvár 1935-1944. Tanulmányok
[Hitel, Cluj 1935-1944. Studii], I, ed. Tibor Albert, Budapest, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, p.85-87.
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
Áron Tamási (1897-1966), scriitor. Dupã absolvirea liceului din Odorheiu Secuiesc,
participã la primul rãzboi mondial, luptând pe frontul din Italia. Ulterior începe studiile juridice la Universitatea din Cluj (în 1918), dupã numai doi ani trecând la
Academia Comercialã de aici. Deºi pentru scurtã vreme a lucrat ca funcþionar, dupã
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o cãlãtorie de trei ani în Statele Unite ale Americii (1923-1925) se dedicã publicisticii, colaborând la mai multe periodice (Ellenzék, Korunk, Brassói Lapok º.a.).
Aºa cum rezultã ºi din textul de mai sus, Tamási a avut un rol de seamã în organizarea Întâlnirii de la Târgu Mureº, militând de altfel mereu pentru unitatea scriitorilor
maghiari din Transilvania ºi adoptarea unui spirit democratic. La sfârºitul celui de-al
doilea rãzboi mondial se va stabili în Ungaria, unde îºi va continua activitatea publicisticã, o parte din lucrãrile sale fiind tipãrite ºi în România, la Editura Kriterion, în
anii 80. Din creaþia sa interbelicã, se cuvin amintite romanele: Szûzmáriás királyfi
[Crãiºorul Sfintei Fecioare] (1928), Czímeresek [Blazonarii] (1931), Ábel a rengetegben
[Abel în codru] (1932), Ábel az orszázagban [Abel în þarã] (1934), Ábel amerikában
[Abel în America] (1934), Jégtörõ Mátyás [Matei sparge-gheaþa] (1936), Ragyog egy csillag [Strãluceºte o stea] (1937) º.a., iar publicistica sa din anii 1923-1940 a fost adunatã în volumul Tiszta beszéd [Vorbire curatã]. Un volum cu scrieri autobiografice a apãrut în 1976, la Kriterion, prin grija lui Gyula Dávid, ºi se intituleazã A bölcsõ és
környéke [Leagãnul ºi împrejurimile], unul dintre capitole  dictat în anul morþii 
acoperind anii 20 ai literaturii maghiare din România.
* Ca expresie a distanþãrii unor tineri intelectuali maghiari de politica promovatã de
Partidul Maghiar, între 2-4 octombrie 1937 a avut loc la Târgu Mureº o întâlnire a
celor dintâi, cu scopul de a dezbate diverse probleme specifice acestei comunitãþi,
îndeosebi în ceea ce priveºte colaborarea tuturor forþelor democratice din interiorul
acestei etnii. Momentul a marcat afirmarea unei noi generaþii de lideri, care dorea în
primul rând democratizarea în interiorul Partidului Maghiar, dar care promova ºi o
serie de revendicãri faþã de autoritãþile statului român, în primul rând respectarea
prevederilor din hotãrârea Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia din 1918. Autorul discursului de faþã, scriitorul Áron Tamási, care a ºi prezidat de altfel lucrãrile
acestei întâlniri, a fost secondat în aceastã acþiune de o serie de alþi tineri intelectuali,
precum József Vincze, Jenõ Katona, Lajos Csõgör, Sándor Kacsó, Edgár Balogh, László
Bányai, Elemér Jancsó, József Méliusz, Ferenc Szemlér º.a., mulþi din aceºtia fiind
adepþi ai ideologiilor de stânga, aºa cum rezultã ºi din textul de mai sus. Asupra acestui eveniment vezi Mária Turzai, A vásárhelyi Találkozó [Întâlnirea de la Târgu
Mureº], Bucureºti, Edit. Politicã, 1977.
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NU SE POATE
Cum trec anii, devine tot mai clar faptul cã în tratatele de pace de la sfârºitul rãzboiului mondial, omenirea din Europa ºi-a scris într-adevãr propria
condamnare la moarte, iar singura noastrã speranþã este cã poate, totuºi, nu
a semnat-o. Dinadins am spus omenirea din Europa, ºi nu statele Europei. Ce
au comis statele împotriva lor însele ºi unul împotriva celuilalt este o chestiune politicã, iar eu de data aceasta nu mã gândesc din punct de vedere politic la problema cu care doresc sã mã ocup, ci la cea mai profundã rãdãcinã a
ei: destinul elementului uman.
Fãrã îndoialã, dintre toate urmãrile acestor tratate de pace, problema
minoritarã este cea care aratã cel mai clar încercarea tragicã de sinucidere a umanitãþii universale. Aceastã problemã, din partea politicului, ºi
anume din ambele pãrþi opuse, a fost ºi pânã acum îndeajuns analizatã,
tratatã, discutatã, fãrã sã se ajungã mãcar cu un pas mai aproape de posibilitatea oricãrei rezolvãri practice. Sunt convins: cu cât trece mai mult
timp, în calea soluþiei politice vor apãrea tot mai multe, noi ºi noi obstacole, deoarece fãrã oprire se complicã acele condiþii sociale, economice,
juridice ºi culturale, în care au ajuns minoritãþile. Din pãcate, acest lucru
înseamnã totodatã cã posibilitãþile cu adevãrat umane ale soluþionãrii
problemei: empatia ºi echitatea, sub constrângerea factorilor amintiþi,
ajung tot mai mult pe planul al doilea. De aceea, orice om cinstit trebuie
sã se teamã, pe zi ce trece tot mai mult, de faptul cã tratatele de pace se
dovedesc a fi cu adevãrat condamnãri la moarte, iar problema, care nu
poate fi altfel rezolvatã, explodând într-o catastrofã mondialã, va sparge ºi
va transforma în ruine insuportabila închisoare mondialã construitã în
jurul ºi deasupra ei.
De aceastã datã, nici pe departe nu mi-am propus ca scop nici sã emit
pronosticãri, nici sã cercetez fie ameninþãrile, fie speranþele ce pot însoþi un
astfel de deznodãmânt disperat. În tot ce va fi spus, doresc sã exprim doar o
foarte îndreptãþitã ºi justificatã îngrijorare, care se referã la acea umanitate
europeanã ce nu învaþã nimic ºi nu uitã nimic.
Problema minoritarã are însã o conotaþie mult mai profundã decât cea
politicã, iar aprecierea ei temeinicã, cel puþin dupã cunoºtinþele mele, nu s-a
formulat pânã acum nicãieri în suficientã mãsurã, în pofida faptului cã mergând pânã la rãdãcini, imediat se poate vedea cã doar ea ar putea forma singurul fundament referitor la orice încercare de a gãsi soluþii politice, ori de
altã naturã, în vreme ce neglijarea ºi negarea ei poartã în sine fatalitatea, ce
nu poate fi înlãturatã de nici un fel de înþelepciune politicã.
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Atunci când vorbesc despre aceastã parte a vieþii minoritare mã miºc
poate într-un aºa numit spaþiu sub vid, care se deosebeºte aparent întrutotul de existenþa realã, învolburatã ºi agitatã, presupunând toate problemele sale de zi cu zi. ªtim în schimb cã existã legi ale naturii care, de asemenea, nu sunt valabile în totalitatea lor decât sub vid, aºadar în lumea
materialã nu se percepe pe deplin valabilitatea lor, iar adevãrul este totuºi
acela, cã doar percepþia noastrã este imperfectã, în schimb legile sunt absolut valabile.
La fel stãm ºi cu problema minoritarã. Mulþi cred cã ar putea s-o rezolve
prin asuprire, violenþã sau compromis, degradare ori rezolvãri provizorii în
ceea ce priveºte anumite detalii. Aceºtia, indiferent dacã sunt de bunã credinþã sau ostili, nu observã legea vieþii cuprinsã în esenþa problemei, ceea ce
indicã într-un mod incontestabil faptul cã problema minoritarã este de nerezolvat.
Trecând cu totul peste întrebarea dacã un fapt miraculos, în urma cãruia toate ar reveni dintr-o datã la vechiul lor statut  excluzând aºadar planurile uzuale ale revizuirii politice , ar putea oare sã rezolve toate problemele
legate de aceasta, trebuie sã afirm cã nu-mi pot imagina nici un fel de rezolvare demnã de om, deoarece dupã pãrerea mea însãºi categoria de minoritar este nedemnã pentru oameni, iar sufleteºte imposibilã.
A existat de fapt o iluzie alimentatã de spiritul liberalismului, care, obligând victimele rãzboiului mondial la o soartã de minoritar, le-a ademenit cu
aceea cã acum, în scurt timp, va dispãrea boala de copilãrie a umanitãþii,
prejudecãþile rasiale ºi naþionale, care vor fi înlocuite cu conºtiinþa unitãþii
tuturor oamenilor, cu iubirea universalã faþã de semeni ºi respectul pentru
spirit, care vor ºterge fãrã urme graniþele politice ce despart oamenii, iar în
acest rai coborât pe pãmânt se vor diminua pânã la dispariþie acele controverse deplorabile, care obsedeazã acum pânã la moarte viaþa atâtor milioane
de oameni.
Nu regretãm nici o clipã destrãmarea acestui vis, deoarece în sinea lui a
fost cea mai mare minciunã posibilã. S-a întâmplat cu totul invers: s-a realizat înflorirea ºi împlinirea conºtiinþei naþionale într-un sens nou, pânã acum
nicicând cunoscutã, care a declarat rãzboi oricãrei minciuni perfide ºi
umbritoare de imagine. Naþiunile au simþit cã natura lor umanã constã în
cultivarea conºtientã a specificitãþilor lor rasiale ºi istorice ºi nu în sacrificarea acestora în numele unor generalitãþi, ale cãror experimentãri de pânã
acum dovedesc în totalitate doar faptul cã promisiunile lor strãlucite ascund
despotismul cel mai întunecat. Îndatã ce spiritul uman a recunoscut în
comunism urmãrile reale ºi finale ale oricãrui demers uman de tip universal,
s-a adãpostit în singurul refugiu existent, sub aripile propriului geniu naþional, ºi fãrã îndoialã cã aceastã reanimare a naþionalismului devine de acum
cel mai important factor de formare a viitorului.
Totodatã însã, cu toate cã cei care nu sunt vizaþi în mod direct, nu vor
încã sã recunoascã acest lucru, s-a clarificat pe deplin ºi acel adevãr cã în
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Europa umanitãþii regãsite prin conºtiinþa naþionalã, soarta minoritarã a
devenit imposibilã ºi intolerabilã, nu doar în modul practic, ci ºi în ceea ce
priveºte principiul ºi esenþa ei.
Natorp, un pedagog strãlucit, susþinea ca un principiu fundamental cã omul doar prin comunitate, prin societate devine om. Astãzi, singura formã concretã a acestei realitãþi este cã omul doar în propria comunitate naþionalã poate avea sentimentul cã este om ºi se poate forma ca atare. Deºi
trebuie sã recunoaºtem cã acel cadru în care existã o comunitate naþionalã
nu neapãrat coincide cu graniþele politice ale unui stat naþional, totuºi exact
forþa ºi patima noii conºtiinþe creazã situaþia în care masa ºi indivizii unei
naþiuni îºi pot gãsi posibilitãþile unei vieþi demne de oameni doar în cadrul
suveranitãþii propriei naþiuni.
Evident, ºi mai demult, ºi astãzi sunt cazuri când indivizii unei naþiuni,
sub presiunea condiþiilor lor de viaþã, ajung în strãinãtate, acolo prind rãdãcini, îºi construiesc o existenþã ºi îºi gãsesc forma lor de trai demnã de
oameni. Oricâþi asemenea indivizi ar avea însã o naþiune, acest lucru nu
dovedeºte deloc contrariul adevãrului mai înainte enunþat. Este cu totul diferit cazul unor oameni care, deºi constrânºi de împrãjurãri, dar în urma propriei decizii, se despart de comunitatea naþionalã ºi pleacã sã-ºi încerce norocul, faþã de situaþia când mari mase dintr-o naþiune, împotriva propriei lor
voinþe, în urma unei constrângeri de fier superioare lor, ajung sub suveranitate strãinã. Iar cu naþiunea maghiarã s-a întâmplat astfel. Acest destin al ei
nu se poate compara cu nici o altã soartã a naþiunilor Europei. Nu doar pentru cã este nevoitã sã se lipseascã de mai mult de o treime a membrilor ei,
care formeazã corpul viu la naþiunii, dar ºi pentru motivul cã ºi-a pierdut
esenþialele resurse ºi puncte de legãturã a tradiþiilor naþionale, a culturii ºi a
geniului ei. În starea ei de acum, de practicare a suveranitãþii statului, naþiunea maghiarã nu poate fi niciodatã ºi în nici o împrejurare ea însãºi, nu poate fi sãnãtoasã ºi viabilã, deoarece în structura ei socialã ºi în organismul ei
spiritual, dupã aceastã operaþie dezastruoasã s-au produs dezechilibre fatale, care împiedicã acest lucru. Pe de altã parte: în ceea ce priveºte diferitele
pãrþi din corpul naþiunii, este ºi mai justificatã afirmaþia cã pãrþile naþiunii
minoritare maghiare sunt cu totul incapabile de viaþã, chiar dacã, sub imperiul instinctului vital, ele se încurajeazã sau se amãgesc pe sine cu acest
lucru. Ceea ce nu înseamnã cã maghiarimea minoritarã ar putea sã fie determinatã sã disparã sau sã fie asimilatã de pe o zi pe alta, deoarece mult timp
se mai poate subzista având o soartã de slugã, cu forme de viaþã degradatã,
însã nu se poate trãi viaþa naþiunii capabile de dezvoltare, iar acest lucru, în
noua Europã, înseamnã cã nu poþi fi om.
Trecând peste faptul cã destinul minoritar poate fi trãit sau nu din punct
de vedere politic, economic, social sau cultural, dincolo de toate acestea, el
este insuportabil în cele mai profunde rãdãcini ale sale, deoarece contravine
în totalitate demnitãþii umane, iar acest lucru n-ar trebui tolerat ºi n-ar fi voie
sã se accepte de cãtre conºtiinþa Europei  dacã mai are conºtiinþã.
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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, 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 în privinþa propriilor nevoi economice. Cine
dintre noi nu s-ar bucura ºi nu s-ar lãuda cu lucrurile care au fost realizate
de fraþii noºtri? Acest eroism tãcut însã, a devenit posibil doar datoritã acelei
profunde convingeri, de multe ori probabil inconºtiente, cã naþiunea
maghiarã, în pofida tuturor aparenþelor de suprafaþã, în interior, sufleteºte ºi
spiritual, ºi-a pãstrat unitatea de nezdruncinat. Din aceastã credinþã trebuia
sã izvorascã speranþa cã aceastã unitate, într-o formã sau alta, va persista ºi
cã va trebui sã vinã o vreme când ºi formal, într-un fel sau altul, se va manifesta. Convingerea ºi speranþa respectivã nu s-a concretizat în mod necesar
în forme de concepþii politice, deoarece autoapãrarea maghiarimii minoritare
era stimulatã în primul rând de nevoi ºi dorinþe mult mai primare ºi umane,
decât o uniune politicã exterioarã. Aflându-se tocmai în aceastã profundã
crizã sufleteascã, a 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 avântat al naþiunii ce se realizeazã.
Cineva ar putea spune cã pentru minoritatea maghiarã este mult mai
bine dacã este privitã ca un corp strãin în mijlocul majoritãþii dominante.
Este mai bine dacã au cât mai puþine interese comune ºi scopuri similare.
Deoarece astfel îºi poate îndrepta atenþia în întregime spre sine ºi poate gãsi
compensãri în propriul trecut ºi geniu, pentru tot ceea ce pierde dinspre
exterior.
Recunosc cã magica cruzime a acestui punct de vedere este greu de
dovedit. Este dificil pe de o parte pentru cã cei care pot trãi complexitatea
vieþii naþionale nu pot resimþi lipsa acesteia. Dar este dificil pe de altã parte
ºi pentru cã cei care n-o pot trãi, de multe ori nici ei înºiºi nu-ºi pot explica
ce este acel lucru în lipsa cãruia suferã ºi se consumã. Dar este un fapt cã în
nici o comunitate minoritarã nu se poate trãi viaþa naþionalã în adevãrata ei
complexitate. În acest sens se întâlnesc nu doar obstacole exterioare, ci ºi
interioare: deformãrile ºi îngustãrile care apar încetul cu încetul în psihicul
minoritãþii.
Doar faptul în sine, cã minoritatea este exclusã din treburile publice ale
þãrilor respective, încã nu ar însemna probabil o pierdere, dar el va fi urmat
în mod necesar de faptul cã treburile publice din propria ei viaþã se reduc, iar
în propria societate internã se vor forma  nu din propria greºealã  puncte de
vedere reduse ºi conflicte de interese meschine. În îmbâcsirea vieþii îngustate, criteriile de judecatã ºi de apreciere se degradeazã încetul cu încetul. Bles197
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temele micimii: luptele personale, familiale ºi de grup, problemele chinuitoare ale vieþii de zi cu zi, modul cum cãile de a putea trãi viaþa devin tot mai
lipsite de speranþã, toate acestea genereazã cu puterea legilor naturii analogia
spiritualã a atrofierii unui organ important din corp. Alãturi de ea existã ºi
supraevaluarea propriilor noastre probleme ºi interese. Împotriva acestei boli
mortale, sã recunoaºtem, se poate lupta doar cu o îndârjire eticã, a cãrei excelente exemple sunt date uneori de unele personalitãþi ale minoritãþii maghiare, uneori chiar de întregul popor, dar în realitatea tristã a universului uman
ar însemna un optimism plin de naivitate sã vorbim despre permanenþa ei.
Deoarece minoritãþile nu dispun de suveranitate politicã, din aceastã cauzã doar suveranitatea eticã, iar într-un sens mai larg cea culturalã poate fi pusã
în practicã de ele însele. Dreptul la existenþã a minoritãþii este confirmat aºadar
de cultura ei specificã. Trebuie însã înþeles cu claritate faptul cã nici o culturã
nu se poate dezvolta ºi îmbogãþi dacã este separatã de acele condiþii care îi dau
viaþã. Iar cultura care se opreºte din progres, nu mai poate decât sã regreseze.
Viaþa culturalã a minoritãþii, în pofida faptului cã dispune de profunde surse
proprii, este negreºit condamnatã la regres, deoarece a fost despãrþitã de resursele materiale ºi spirituale ale culturii naþionale maghiare unitare. O naþiune
atât de micã, precum cea maghiarã, nu-ºi poate permite luxul sã se laude cu
cinci culturi naþionale, în timp ce doar în condiþiile în care îºi pune în joc cu
toatã îndârjirea ºi toate forþele cele mai bune poate susþine ºi dezvolta doar una.
În pofida tuturor iluziilor frumoase, este un fapt cã izolatã, de exemplu, cultura ºtiinþificã nu mai are capacitatea de a exista. Literatura ºi arta, cu toate cã cele
mai importante surse ale lor se gãsesc mereu în personalitatea celui ce creazã,
vor fi depãºite de asemenea de concurenþã, lipsindu-le mijloacele comparative
ºi complementare pe de o parte, tehnice pe de altã parte. În sfârºit, cultura
moralã, la orice înãlþime s-ar ridica ea deasupra limitelor de timp ºi spaþiu, oricum, din cauza influenþelor puternice ale acestora, mai cu seamã a puterii lor
distructive, este expusã pericolului degradãrii continue. Sã nu uitãm cã
maghiarimea minoritarã are încã un duºman mult mai periculos decât presiunea externã: proprii paraziþi, care cu tupeu ºi fãrã ruºine se folosesc de situaþia
ei în care puterea suveranã nu înfrâneazã, nu reprimã, ba de multe ori, având
propriile interese, trece cu vederea sau chiar susþine tãcut opera de înveninare
criminalã împotriva naþiunii cu care aceºti viermi dezbinã prin calomnii societatea minoritarã, fabricând continuu suspiciuni, neîncredere, piraterie.
Iar toate acestea, ºi tot ceea ce nu s-a spus, în nici un caz nu acuzã
minoritatea însãºi, ci incrimineazã, într-un mod astãzi încã prematur, conºtiinþa acelei lumi, care a fost destul de neserioasã ori destul de rea pentru
a destrãma o naþiune cu o mare menire istoricã ºi care asigura echilibrul
Europei, în aºa fel încât membrii ei încet, dar sigur, sã-ºi gãseascã sfârºitul
ºi sã se spulbere.
Soarta minoritarã nu este doar o imposibilitate politicã, ci ºi una moralã.
Fraþii noºtri cu destinul de minoritar, aflaþi în corpul unor naþionalisme
strãine, condamnaþi la inactivitate în ceea ce priveºte cel mai nobil scop al
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vieþii lor, ignoraþi fãrã nici o vinã ºi desconsideraþi într-un mod nedemn, în
demnitatea lor umanã suferã ofensa care va deveni cândva condamnarea
teribilã a celei mai întunecate epoci din istoria lumii.
În Láthatár, 2/1937, p.45-93. Reprodus în vol. Nem lehet. A kisebbségi sors vitája,
ed. Gusztáv Molnár, Hét Torony kiadó, p.106-111.
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
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ETICA VIEÞII MINORITARE
1. Principiile de bazã ale vieþii comunitare
a) Existenþa umanã se desfãºoarã în cadrul comunitãþii. În aceastã privinþã sunt deopotrivã adevãrate atât afirmaþia mult citatã a lui Platon, cât ºi
celebra constatare a lui Nartop: omul devine om doar în cadrul comunitãþii
omeneºti ºi prin faptul cã face parte din ea. Chiar ºi în romanul Robinson
Crusoe  care vroia sã dovedeascã de fapt cã ºi omul solitar, departe de orice fiinþã omeneascã ºi lipsit de mijloacele pe care i le-ar putea oferi societatea, poate trãi o viaþã de om  existã o permanentã tânjire dupã omul celãlalt, participant, care sare în ajutor, ºi este o deosebitã uºurare când apare un
semen, chiar dacã el va fi doar un Vineri. Fãrã comunitate nu existã viaþã
omeneascã sau, în mãsura în care ºi pânã când este, nu-i altceva decât o viaþã deformatã, lipsitã de putere. Acele lupte, pe care le-a purtat ºi le poartã
individualismul cu forþe mereu reînnoite în diversele epoci, de fapt nu sunt
îndreptate împotriva comunitãþii, ci împotriva anumitor forme, categorii ale
comunitãþii, care exact la fel sunt capabile de predominare ºi pot asupri individul dupã cum viaþa individualã este capabilã sã se ridice deasupra acestor
categorii, ameninþându-le cu nimicirea. Cu toate acestea, existã o naturalã ºi
de la sine înþeleasã încordare ºi luptã între individ ºi comunitate. Uneori în
aºa fel încât individul vrea sã se separe nu doar de anumite forme ale comunitãþii, dar chiar ºi de comunitatea însãºi, mai ales atunci când aceste forme
îl copleºesc ºi îi ameninþã tocmai existenþa sa. Altãdatã ideea de comunitate
are prioritate ºi vrea sã existe independent de individ în aºa fel încât vrea sãl transforme doar într-un numãr, într-un om de turmã fãrã gândire ºi independenþã. Astfel, luptã unul contra celuilalt individualismul unilateral ºi
colectivismul unilateral (orice fel de conþinut ar avea), deranjând cele douã
pãrþi ale ecuaþiei, care nu pot exista decât în întregime. Aceastã luptã se terminã de regulã cu trecerea pe partea opusã, ceea ce se manifestã prin crize
intense, prin distrugerea valorilor comune ºi individuale.
Esenþa problemei constã în aceea cã nu putem recunoaºte nici pentru
individ ºi nici pentru comunitate existenþa în sine ºi pentru sine. Nu existã
nici individ autonom ºi nici comunitate autonomã, iar partea care uitã acest
lucru, care pretinde ºi vrea sã obþinã pentru sine autonomia, existenþa de
sine, nu îl nimiceºte doar pe celãlalt, dar ºi pentru sine aduce nimicirea ºi
distrugerea. Aspiraþiile de autonomie, concepþia cã ori individul, ori comunitatea trãieºte pentru sine, poartã în sine garanþia ºi scopul propriei existenþe ºi de celãlalt nu are nevoie decât ca de un mijloc fãrã contur ºi voinþã, pro200
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duce în viaþa amândurora distrugerea, care în primul rând ºi mai întâi se
manifestã în faptul cã îºi pierde adevãrata bazã de existenþã, vor accepta scopuri tangenþiale ºi superficiale, nemaifiind capabili sã îndeplineascã misiunile pentru care trãiesc. În cazul individului, concluzia va fi cã el va privi
comunitatea ºi toate formele ei ca mijloace care sã-i satisfacã propriile lui
interese ºi succese; acesta este grupul parveniþilor necruþãtori, a selfmademenirilor fãrã respect, a celor care considerã viaþa comunitarã ºi formele ei
un þinut de vânãtoare pentru propriile câºtiguri ºi vor sã-ºi satisfacã setea lor
nemãrginitã de plãceri, bani, glorie ºi ascensiune socialã, chiar ºi atunci
când îºi învãluie intenþiile în slogane pompoase despre libertate sau chiar
despre meritele lor puse în slujba comunitãþii. În cazul comunitãþii, crezul
privind formele de autonomie ale comunitãþii devine pentru fiecare formã în
parte un regim de teroare extrem, care reprimã orice libertate ºi iniþiativã
individualã, în care criteriile de putere economicã sau de altã naturã sufocã
orice nevoie spiritualã, orice progres, în care ºtiinþa, arta, spiritualitatea
reprezintã doar atâta valoare cât poate servi ca material propagandistic ºi de
agitaþie pentru clasa, orânduirea sau organizaþia respectivã.
Individul ºi colectivitatea au nevoie unul de altul ºi nu pot exista separat, deoarece au un suport comun care-i susþine. Este ca în cazul pilonilor
unui pod, aºezaþi pe maluri opuse; oricine l-ar demola pe celãlalt din gelozie, se va prãbuºi ºi el, pentru cã nu poate duce singur toatã greutatea. Speculaþiile care scoteau în evidenþã întâietatea unuia sau a celuilalt nu pot aduce niciodatã vreun folos. Caracterele ascunse în premisele individualitãþii nu
se pot manifesta decât în cadrul comunitãþii; ea este cadrul în care se dezvoltã aptitudinile individului ºi se realizeazã sensul întregii sale vieþi, devine clar, pe înþeles, ºi astfel realizabil printre cei cu care convieþuieºte ºi luptã împreunã; totodatã, individul este cel care formeazã comunitatea, îi creazã
posibilitãþi din care, ca dintr-un scump material de construcþie, se ridicã
marea catedralã a comunitãþii, pentru ca apoi în ea sã se poatã realiza scopul
mãreþ intuit individual, dar slujit împreunã. Individul este izolat ºi neputiincios fãrã comunitate, iar aceasta este goalã ºi lipsitã de vreun rost atunci
când nu prin munca devotatã ºi comunã a vieþilor individuale se identificã
misiunea ce-i stã în faþã. Aceastã idee dezvãluie cã legitãþile ºi fundamentele vieþii comunitare trebuie cãutate în sfere mai înalte decât obiectivele temporare ale formelor comunitãþii.
b) Dacã nici individul ºi nici comunitatea nu se pot considera autonome,
atunci va trebui sã se caute ceea ce se ridicã deasupra amândurora, ºi care va
deschide posibilitãþi pentru ambii. Dacã se neglijeazã acest lucru, nu numai
relaþia dintre individ ºi comunitate va suferi, dar esenþa comunitãþii va fi de
neînþeles. Încercãrile de a înþelege acele categorii, acele orânduiri în care se
petrece viaþa omeneascã în cadrul comunitãþii rãmân toate instabile, ezitante. Dacã aceste orânduiri nu se identificã prin apartenenþa lor inseparabilã la
existenþa moralã a omului, atunci ele nici nu se pot cunoaºte în realitate.
Existenþa moralã a omului dezvãluie deci toatã problematica vieþii comunita201
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re. Trebuie sã renunþãm atât la concepþiile care cautã baza existenþei comunitãþii în mod naturalistic, prin asigurarea afirmãrii individului, cât ºi la modul
de gândire idealistic, care deduce existenþa comunitãþii dintr-o oarecare capacitate de creaþie ºi voinþã omeneascã sau dintr-o supraomeneascã putere a
comunitãþii, care ar putea spori ºi desãvârºi capacitãþile individului.
Care sunt deci bazele etice din care provine viaþa comunitarã ºi care
reglementeazã mersul acestei vieþi? Atunci când ne preocupã o atare problemã, trebuie întotdeauna sã þinem cont de faptul cã aici tratãm lucrurile din
punctul de vedere al problemelor vieþii minoritare ºi cãutãm fundamentul
acestui trai. Punctul de sprijin care aratã provenienþa comunitãþii este constatarea cã viaþa umanã nu este una singuraticã, izolatã ºi pentru sine, ci una
legatã de alþii, împletitã cu responsabilitatea pentru ceilalþi. Omul nu este
sortit sã existe doar în sine pentru sine, ci poartã o responsabilitate care-l
pune în legãturã cu un alt individ, determinându-i viaþa prin aceastã legãturã. De aceastã determinare ºi responsabilitate nu se poate debarasa decât
dacã-ºi riscã propria existenþã ºi adevãratul ei rost. Eu-ul are posibilitatea
de afirmare doar atunci când alãturi îi stã un tu, separarea de celãlalt,
negarea acestei legãturi desfiinþind posibilitãþile eu-lui. Eu ºi Tu sunt pilonii unui pod ºi nu te poþi lipsi de nici unul fãrã ca toatã construcþia sã se prãbuºeascã, iar responsabilitatea existentã între cele douã realitãþi este chiar
tensiunea care leagã cei doi piloni. Aceastã responsabilitate inclusã, ca bazã
a ei, în relaþia de referenþialitate cu celãlalt, nu este creatã de omul însuºi,
nu se dezvoltã de-a lungul istoriei, nu ia fiinþã prin propria-i recunoaºtere, ci
existã ca o rostuire ce stã dincolo de puterea omului prin necesitatea ºi obligativitatea sa. Aºadar, omul nu-i aparþine celuilalt doar prin anumite caracteristici ale existenþei sale, nu se leagã de celãlalt doar printr-un fir din cele
multe care-i împletesc viaþa, ci cu toatã fiinþa sa, cu acel destin care-i transformã viaþa într-o viaþã omeneascã. În toatã natura sa umanã, în tot sistemul
unitar al problemelor, activitãþii, scopului vieþii ºi speranþelor sale, individul
depinde indisolubil de cei cu care împarte aceeaºi responsabilitate, deoarece au aceeaºi rostuire ºi cu care împreunã, purtând aceastã responsabilitate,
trebuie sã-ºi înþeleagã ºi sã-ºi urmeze rostuirea. Dacã renunþã la relaþiile cu
ceilalþi, odatã cu ele va renunþa ºi la propria rostuire, dacã vrea sã scape de
responsabilitãþi, automat va rupe acele fire nevãzute ce-l leagã de celãlalt,
implicându-l în viaþa comunitãþii. Pentru supravieþuirea comunitãþii este
nevoie de conºtiinþa responsabilitãþii ºi a rostuirii fiecãrui om, deoarece slãbirea lor atrage dupã sine slãbirea comunitãþii, iar din aceasta va rezulta
decãderea individului ºi neputinþa sa.
Responsabilitatea ca bazã a comunitãþii ºi rostuirea ce-i formeazã conþinutul trece însã de limitele voinþei omeneºti. Nu eu sunt cel care prescrie
mãsura ºi conþinutul lor, precum nu are nici o legãturã nici cu faptul cã recunosc sau nu obligativitatea sa faþã de mine; provenienþa acestei rostuiri este
independentã de mine, mã depãºeºte, este o stare ce nu se poate crea, dar
nici anula de mine, pe care eu doar o recunosc, o accept ºi rãspund afirma202
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tiv la întrebãrile privind rostul vieþii mele. Dacã responsabilitatea nu ar fi cu
totul independentã de mine, iar rostuirea mea proprie ar putea fi decisã de
mine, baza vieþii comunitare ar fi doar comunitatea unor pãreri temporare
ale oamenilor, ceea ce este acum baza anumitor forme ale vieþii comunitare.
Acest fapt ne aratã cã viaþa comunitarã în esenþa ei se bazeazã pe un fundament religios ºi este dependentã de rostuirea pe care nu omul ºi-o alege pentru sine, ci o primeºte de la Dumnezeu. Ideea aceasta deosebeºte hotãrât concepþia creºtinã despre viaþa comunitarã de cea necreºtinã, naturalistã,
umanistã sau idealistã, concepþii ce gãsesc acest fundament în vreun obiectiv, ideal sau instinc uman. Noi vom discuta mai departe problema în lumina concepþiei creºtine. Credem cã fãrã aceastã idee toatã optica despre viaþa
comunitarã devine inutilã ºi întâmplãtoare, este expusã incertitudinii ºi diferitelor teorii umane superficiale ºi schimbãtoare.
c) Acum va trebui sã analizãm care este conþinutul acestei rostuiri. O
asemenea rostuire a omului conþine obligativitatea unei asemenea vieþi
umane, ale cãrei norme sunt stabilite de legile lui Dumnezeu ce se ridicã
deasupra lui. Normele respective dirijeazã întreaga viaþã a individului, întrunesc scopul vieþii, acele sarcini care îi sunt date ºi aºteaptã o împlinire. Fãrã
asemenea norme ale vieþii nu putem vorbi despre existenþa umanã, deoarece fãrã ele aceasta cade pradã unor scopuri josnice, nedemne de oameni, precum dovedesc concepþiile hedoniste, utilitariste, chiar ºi cele idealiste. Prezentarea detaliatã a normelor este problema eticii generale ºi nu constituie
subiectul temei noastre; ne intereseazã aici doar în ce mãsurã influenþeazã
observarea esenþialului în cadrul comunitãþii, deoarece poruncile adresate
vieþii omeneºti ne aratã cã omul nu este privit în individualitatea sa, izolat
de ceilalþi, ci în relaþia cu cei cu care convieþuieºte, adicã în comunitate cu
alþii. Fãrã îndoialã, scopul existenþei umane este viaþa în colectivitate, realizarea unor obiective în comun, slujirea împreunã cu ceilalþi. O viaþã moralã
nu se poate trãi decât împreunã cu alþii, nu pentru cã doar comunitatea ar
putea da, crea sau consfinþi principiile morale ale vieþii, ci deoarece comuniunea cu ceilalþi este indispensabilã realizãrii acestor norme. Cu cât cineva
înþelege mai bine scopul respectiv, cu atât trebuie sã fie într-o relaþie mai
strânsã cu ceilalþi, sã-i fie clar cã în realizarea preceptelor morale ale vieþii
nu se poate lipsi de existenþa altora, deoarece ele nu se pot realiza decât în
comunitate. De aceea va cãuta tot mai mult comuniunea cu ceilalþi, iar
aceastã relaþie va fi cu atât mai profundã ºi sincerã cu cât membrii comunitãþii se vor ghida dupã legile primite individual, dar realizabile în comun, iar
conþinutul, importanþa, limitele normelor vor fi cu atât mai clare cu cât relaþia dintre membrii comunitãþii va fi mai strânsã.
Împlinirea rostuirii ºi a responsabilitãþii faþã de ea cunoaºte o formã care
cadreazã aceastã activitate: ea este iubirea. Rostuirea unei vieþi se poate
împlini în comunitate prin dragoste. Viaþa petrecutã în comunitate e viaþa în
slujire. Nici o formã comunitarã nu va avea nici un om care n-ar fi legat prin
slujirea celuilalt de întreaga comunitate ºi care ar putea concepe relaþiile sale
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cu ceilalþi altfel decât legãturile slujirii. Preocupãrile prin care cineva
încearcã sã ducã o viaþã comunitarã independentã de ideea slujirii, iar în
locul ei planteazã interesul, setea de putere, exploatarea celorlalþi pentru
interesele proprii etc, au fãrã excepþie drept rezultat de a dezmembra comunitatea, ºi chiar dacã nu se va destrãma întreaga comunitate, în care, urmând
exemplul, au ºi alþii o activitate disoluþionistã, totuºi în cele mai multe
cazuri distruge relaþia omului cu comunitatea, transformându-l pe acesta
într-un singuratic care trãieºte pentru sine, indiferent cã se va afla pe culmile puterii ºi gloriei umane, ori în cloaca infamiei ºi rãufãcãtoriei. Omul nu-ºi
poate îndeplini rostuirea printre ceilalþi decât slujind din dragoste, iar comunitatea dãinuieºte doar când membrii sãi au relaþii de slujire prin dragoste.
Chiar dacã aceastã afirmaþie nu este valabilã întotdeauna pentru fiecare
membru al comunitãþii, ea este susþinutã ºi feritã de prãbuºire prin slujirea
în dragoste ºi dezinteresatã a celor puþini, prin punerea pe al doilea plan a
propriilor interese în favoarea adevãratelor precepte ale vieþii.
Dragostea pe care am definit-o ca formã de viaþã rostuitã în cadrul comunitãþii nu are însã semnificaþia care i se atribuie astãzi. Ea nu se poate defini ca o romanticã, sentimentalã înduioºare vizavi de problemele ºi destinul
altora, nici ca simpatie, armonizare a sentimentelor ca rezultat al conºtiinþei
ce se leagã de anumite caracteristici comune, nu este legãtura celor care se
apropie unii de alþii datoritã originii, ocupaþiei sau pãrerilor comune, ci ceva
mai mult decât toate acestea. Ea înseamnã preþuirea care prin rostul primit
ºi recunoscut ne leagã de cei cãrora li s-a hãrãzit aceeaºi rostuire, care trãiesc sub aceleaºi principii, care împreunã cu noi le considerã scopul ºi valorile vieþii lor, cu care pe noi nu interesele sau sentimentele ne leagã, ci o
vocaþie ºi angajare comunã. Aceastã iubire se poate ridica deasupra acelui
zid despãrþitor, care a fost ridicat între oameni de problemele existente într-un
loc la un moment dat ºi poate crea legãturi chiar ºi printre cei care altfel ar
fi duºmani. Aceastã dragoste însã este doar atunci autenticã, când într-adevãr
se bazeazã pe o rostuire umanã comunã ºi pe slujirea comunitãþii, dacã se
naºte din revelaþia cã adevãrata comunitate este de fapt preceptul unei vieþi
umane realizabile în comun, iar prin înfãptuirea ei putem deveni cu adevãrat oameni, putem sã purtãm greutãþile ºi problemele.
Nu putem ocoli aici o problemã care ocupã un rol hotãrâtor în realizarea
vieþii comunitare, ºi anume faptul cã rostuirea ce formeazã scopul vieþii
omeneºti, misiunea cu care omul trebuie sã se conformeze, pe cât este de
obligatorie ºi nenegociabilã, cu atât nu va fi de la sine înþeleasã ºi naturalã
pentru om. Aceastã misiune se opune chiar cu ceea ce omul ar dori sã-ºi propunã pentru propria persoanã, pentru împlinirea vieþii sale. În viaþa sa proprie omul încearcã sã se realizeze, sã-ºi savureze, sã-ºi asigure, sã-ºi pãstreze viaþa faþã de ceilalþi, în contradicþie cu acestea rostuirea îl obligã ca în
locul satisfacþiilor, câºtigului, a împlinirii propriei persoane sã-ºi sacrifice
viaþa pentru împlinirea unor obiective mai înalte, iar în aceastã viaþã sã se
afirme imperativul care a fost fixat drept scop. Aceastã lege se opune aspira204
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þiilor primare, instinctiv umane, ºi din perspectiva vieþii comunitare. În loc
ca omul sã-ºi punã în slujba sa comunitatea, pe ceilalþi printre care trãieºte,
sã încerce sã-ºi realizeze scopurile egoiste prin intermediul altora, sã foloseascã comunitatea pentru propria-i împlinire, aceastã poruncã îi impune ca
prin sacrificarea propriului eu, cu toate capacitãþile ºi forþele sale, el sã-i slujeascã acelui scop care-l leagã de ceilalþi ºi se realizeazã prin comunitate. În
locul stãpânirii slujirea, în locul egoismului sacrificiul de sine: acesta este
antagonismul cel mare ºi incontestabil existent între rostuirea omului ºi realitatea lui. Antagonismul nu se poate depãºi, neglija sau elimina, el existã
permanent în firea omului ºi constituie un permanent obstacol pentru cei
care-l recunosc, obstacol împotriva cãruia va trebui sã lupte toatã viaþa. Faptul cã þinem cont de el ne scuteºte de iluzii romantice privind viaþa colectivã, explicã contradicþiile apãrute pânã ºi între cei care recunosc aceste înalte rostuiri ale vieþii omeneºti ºi încearcã sã le împlineascã, ne face sã
înþelegem greutãþile privind relaþia dintre viaþa privatã ºi cea comunitarã ºi
evidenþiazã obstacolul permanent, întâlnit în pedagogia vieþii colective. Prin
neglijarea acestui obstacol existã riscul de a ne îndepãrta de realitatea despre
viaþa colectivã ºi de a ne pierde în iluzii. Nu putem uita cã în viaþa colectivã existã o barierã greu de trecut: natura umanã contrarã rostuirii sale, vocaþiei primite, ºi cã pentru realizarea vieþii comunitare lupta este permanentã.
Conºtientizarea luptei este sarcina educaþiei colective.
d) Mai existã o problemã printre cele care trebuie dezbãtute, referitoare
la principiile de bazã ale vieþii colective: problema relaþiei dintre comunitate ºi formele, categoriile ei. Comunitatea, despre care am vãzut cã este o realitate a vieþii, cã nu existã viaþã omeneascã fãrã ea, cã leagã indivizii, îndrumând rostuirea ºi slujirea lor spre o vocaþie împlinitã prin slujire cu spirit de
responsabilitate ºi iubire, ni se prezintã sub anumite forme ºi categorii. Astfel de forme colective sunt toate acelea în care oamenii trãiesc având relaþii
unii cu alþii. Din acest punct de vedere nu vorbim doar de comunitate în
general, ci de comunitãþi, adicã de formele prin care comunitatea devine
vizibilã, ocupã un loc în lume, se transformã în acþiune, în viaþã. Care este
relaþia dintre comunitate ºi comunitãþi, adicã dintre formele ºi manifestãrile
comunitãþii? Comunitatea în sine, ca atare, este necunoscutã, ea se prezintã
prin comunitãþi identificând formele sale. Cele mai multe dintre aceste forme ale comunitãþilor se bazeazã pe o aptitudine care îi conferã însuºirile sale
exterioare ºi astfel putem vorbi de familie formând o comunitate de viaþã, de
naþiune, ca fiind comunitatea unui popor, de colective de muncã, de culturã
etc. Tot o astfel de formã a comunitãþii, deºi nu într-atât de strânsã ºi legatã
este ºi prietenia, societatea etc. Primul lucru ce trebuie vãzut aici este cã
aceste forme ale comunitãþii nu se pot confunda niciodatã cu comunitatea
însãºi. Nu putem pune semnul egalitãþii între noþiunea de comunitate ºi cea
de familie, naþiune sau altã categorie a comunitãþii, deoarece aceasta ar
însemna în mod necesar deprecierea celorlalte categorii ºi dizolvarea elementelor ce le compun. Trebuie cãutat pentru fiecare categorie comunitarã
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acel loc ºi rol care o aºteaptã, în care va putea sã-ºi împlineascã misiunea,
însã confruntarea oricãreia cu cealaltã, înghiþirea uneia de alta atrage dupã
sine pagube observabile deja ºi de-a lungul istoriei. Nici naþiunea nu poate
înlocui ºi înghiþi familia, nici colectivele de muncã fiind categorii sociale nu
pot înlocui naþiunea fãrã sã se piardã exact acel spaþiu individual care este
reprezentat de ele.
Cealaltã idee de care trebuie þinut seama este cã aceste categorii sunt
necesare ºi indispensabile. Fãrã ele comunitatea ar rãmâne vorbã goalã ºi ar
lipsi spaþiul în care, pe diferite laturi ºi direcþii, sã se realizeze viaþa colectivã. În fapt, formele comunitãþii conþin acea existenþã în care se petrece, se
realizeazã viaþa omeneascã în toatã scurgerea ºi þesãtura sa de efecte. Viaþa
colectivã ºi, astfel, viaþa omeneascã se desfãºoarã în familie, naþiune, societate, colectivitãþi culturale etc, acolo unde se aflã teritoriul pe care se deruleazã activitatea omului legatã de rostuirea ºi slujirea sa. Nu existã nimeni
care sã nu facã parte din aceste categorii ºi cu cât este mai evoluatã viaþa
omeneascã, cu atât existã relaþii mai multe ºi mai diversificate între oameni.
Toþi aparþin unei familii, unei naþiuni, unui colectiv de muncã, au prieteni,
colegi, superiori etc, ºi întâlnim viaþa cea mai evoluatã nu atunci când numãrul acestor colectivitãþi scade, ci atunci când el creºte. În viaþa unui om apar
noi ºi noi legãturi, relaþii, slujirea aduce noi sarcini ºi obligaþii ºi se întâmplã doar cu omul îmbãtrânit, care nu þine pasul cu viaþa, sã rupã succesiv
legãturile cu ceilalþi, sau pentru cel care vrea dinadins sã ducã o viaþã egoistã, pentru sine, ºi astfel se sãrãceºte singur. Aceste relaþii deci, ºi odatã cu ele
formele colective respective, aparþin indisociabil existenþei umane, care
reprezintã realitatea vieþii.
Pe cât însã formele colective sunt indispensabile, tot atât de necesar este
sã ºtim cã ele nu se identificã cu comunitatea, sunt doar formele ei. Existenþa lor nu-i posibilã decât prin comunitate. Nu pot avea pretenþia cã dintre ele
careva ar fi comunitatea, nu o pot monopoliza. Aptitudinile pe care se sprijinã în cadrul familiei menþinerea vieþii ºi a speciei, la colectivele de muncã
posibilitãþile economice, la naþiune specia, poporul, sunt doar puncte de
sprijin, doar posibilitãþi, insuficiente în sine. Dacã doar pe acestea le recunosc ca interese vitale ºi dincolo de ele nu vor sã mai meargã, atunci înceteazã sã mai fie colectivitãþi în adevãratul sens al cuvântului ºi oricât ar fi de
mari, îºi pierd valoarea pentru viaþa omeneascã. Formele colective au dreptul la existenþã, se justificã atâta timp cât dau cadrul unei vieþi colective, adicã faptul cã ele nu vor sã fie altceva decât spaþii, posibilitãþi, teritorii, locuri
de muncã unde omul responsabil faþã de alþii activeazã slujind întru caritate
conform rostuirii sale. Dupã cum fãrã aceste categorii nu poate fi vorba de
viaþã colectivã, tot aºa categoriile respective nu pot exista decât sub aspectul
rostuirii umane ºi astfel al vieþii colective.
Dintre formele vieþii colective, forma de viaþã naþionalã este cea cu care
trebuie sã ne ocupãm în continuare, ºi anume în determinarea sa minoritarã. Acestei forme vom aplica afirmaþiile pe care le-am fãcut privind întreaga
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viaþã colectivã. Astfel, când vorbim de viaþa minoritarã, nu trebuie sã uitãm
cã este vorba de una dintre formele vieþii colective, care necesitã în totalitate aplicarea legilor ce controleazã viaþa comunitãþii.

2. Naþiunea ca formã de colectivitate
Dacã viaþa comunitãþii se bazeazã pe slujirea în comun a rostuirii
umane, iar fiecare formã a colectivitãþii este un spaþiu unde trebuie sã se desfãºoare aceastã slujire, existã deci un spaþiu ºi o categorie ce nu pot fi înlocuite una cu alta, atunci viaþa naþionalã ºi formele sale trebuie apreciate
dupã aceastã premisã.
Fiecare colectivitate primarã are o aptitudine fundamentalã. Aceastã
bazã formeazã cadrul în care se petrece viaþa colectivitãþii, dar ºi viaþa umanã, în funcþie de rostuirea ei. În comunitatea familiei aceastã aptitudine este
erosul, atracþia între sexe, fãrã de care nu existã comuniune în familie. Viaþa naþionalã are de asemenea o astfel de aptitudine, ea este determinarea
rasei celor care aparþin unei naþiuni. Rasa însã nu constituie încã naþiune,
precum legãtura dintre sexe nu formeazã încã o familie, este numai un punct
de plecare spre întemeierea familiei. Ca sã putem vorbi despre o adevãratã
viaþã de familie, în afarã de aceastã afinitate sexualã mai este nevoie de foarte multe. La fel, ca sã putem avea o naþiune, vor fi necesare o serie de aspecte dincolo de comunitatea rasei, în parte definite de ea, în parte ea fiind definitã de ele, note care definesc încã viaþa acelei colectivitãþi, uneori fãrã nici
o legãturã cu caracterele rasei. Comuniunea naturalã a rasei devine comunitatea unui popor prin posesia ºi dezvoltarea acelor interese, bunuri ºi activitãþi economice, politice, sociale care sunt necesare pentru realizarea din
exterior a vieþii colective; apoi, membrii comunitãþii poporului, dacã ºi-au
dat seama de menirea lor ce formeazã baza vieþii umane, acceptând aceasta,
devin o naþiune. Aptitudinea, forma aceea exterioarã, care oferã realitatea
vizibilã a existenþei naþiunii, nu se poate regãsi la rasã, decât formând un
punct de plecare; în realitate, la astfel de formã exterioarã a vieþii naþiunii
problema rasei se aflã doar pe al doilea plan. La fel de mare importanþã au,
în definirea structurii naþiunii, viaþa economicã, activitatea politicã, particularitãþile culturale, precum ºi caracteristicile rasei. Pot exista naþiuni cu indivizi aparþinând unor rase foarte diferite, dar care se unesc prin posesiunea ºi
manevrarea acelor valori politice, economice sau culturale pe care naþiunea
respectivã le recunoaºte ca bunuri proprii caracteristice.
Astfel, întrebarea dacã apartenenþa naþionalã are sau nu o bazã sigurã 
nu are un rãspuns scurt ºi definitiv. Ar fi incorectã cãutarea rãspunsului
legat de apartenenþa la o rasã sau alta  neþinând cont de faptul cã aceasta
nici nu se poate stabili cu exactitate , dar tot atât de greºitã ar fi ºi opinia cã
mãsura apartenenþei naþionale ar fi limba, apartenenþa politicã sau determinarea culturalã, deoarece o naþiune poate avea indivizi cu diferite limbi
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materne, mai multe, diferite naþiuni pot împãrþi aceeaºi culturã, iar între
membrii aceleiaºi naþiuni politice pot fi deosebiri. Au fost naþiuni care de-a
lungul secolelor erau lipsite de cultura limbii materne, totuºi se recunoºteau
ca o naþiune de sine stãtãtoare ºi erau fideli acesteia, ºi sunt limbi vorbite de
milioane de oameni fãrã ca din acest motiv ei sã se simtã membri ai naþiunii
respective. Toate acestea aratã cã dintre lucrurile discutate nici unul nu defineºte în mod decisiv ºi definitiv realitatea vieþii naþiunii. Autonomia politicã nu defineºte în sine o naþiune, ea poate trãi ºi fãrã aceasta, evident ºi fãrã
autonomie economicã se poate realiza o viaþã limitatã, ca ºi o existenþã naþionalã, însã grea ºi cu multe obstacole, mai mult, nici autonomia culturalã nu
va fi o garanþie pentru existenþa naþiunii, cu toate cã lipsa acesteia îi va dãuna cel mai mult. Toate acestea nici împreunã, dar nici separat nu vor putea
asigura existenþa unei naþiuni.
Ce face atunci ca o naþiune sã fie naþiune? Faptul cã membrii unei naþiuni adevãrate recunosc imperativul primit pentru viaþa lor, rostuirea datã de
Dumnezeu drept o poruncã a slujirii în cadrul colectivitãþii naþionale. Determinãrile exterioare ale existenþei naþionale, ca viaþa colectivitãþii naþionale
în stat, legãturile lingvistice, în viaþa economicã, culturã, artã ºi cele sociale,
sunt recunoscute ca spaþii în care ei trebuie sã-ºi desfãºoare viaþa conform
rostuirii, ca locuri de muncã, teritorii, posibilitãþi sortite pentru realizarea
misiunii date vieþii omeneºti. Existenþa naþionalã este deci privitã ca un spaþiu în cadrul cãruia caracteristicile particulare ºi comune ale acestuia aparþin inevitabil chemãrii la care sunt sortiþi membrii sãi ºi care este menitã sã
transforme viaþa lor într-o existenþã cu adevãrat omeneascã, conºtientã ºi
providenþialã. Chiar dacã unele dintre caracteristici lipsesc, sunt limitate ori
nu sunt bine formate, viaþa naþiunii nu va fi încã periclitatã. Pericolul extrem
apare atunci când naþiunea îºi pierde clarviziunea care leagã membrii ei de
rostuirea lor eternã ºi care le cere sã-ºi desfãºoare misiunea vieþii într-un
cadru naþional.
Existenþa naþionalã este aºadar viaþa în care omul îºi poate descoperi ºi
sluji propria misiune. O naþiune poate supravieþui dacã este limitatã viaþa
sa politicã, dacã este îngrãditã economic, la fel ºi atunci când este împiedicatã sã-ºi desfãºoare activitãþile culturale, deºi în aceste cazuri cu greu ºi
cu multã trudã, însã într-un singur mod nu poate supravieþui: dacã membrii ei ºi-au pierdut conºtiinþa rostuirii. Fãrã conºtiinþa acestei misiuni, ca
scop al existenþei umane, fãrã acest devotament ºi cea mai mare naþiune se
destramã ºi se distruge, deoarece fãrã ea lupta ei politicã este o luptã cu
morile de vânt, cea economicã va fi lupta intereselor dezbinate ale indivizilor ºi claselor sociale, iar cultura nu va fi altceva decât o repetare emfaticã a sloganelor împrumutate de la alte naþiuni. Cel ce-ºi asumã o astfel de
conºtiinþã a misiunii în cadrul unei naþiuni va aparþine acesteia cu toate
deosebirile rasiale, cine însã nu, s-a rupt deja de naþiune, oricât de strânse
i-ar fi legãturile. Tocmai din aceste motive, apartenenþa la o naþiune este o
problemã de profesiune de credinþã. Cel ce mãrturiseºte cu viaþa sa cã vrea
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sã împlineascã poruncile fundamentale ale vieþii, primite de la Dumnezeu,
în mijlocul unei naþiuni, având condiþiile ºi misiunile ei, acela aparþine
naþiunii. Internaþionalismul care refuzã acest lucru în mijlocul propriei
naþiuni trebuie respins, deoarece asemenea mentalitate este nu doar dãunãtoare, dar ºi imoralã, pentru cã refuzã împlinirea misiunii omeneºti.
Sufletele care au rupt-o cu conºtiinþa vocaþiei sunt orfane, fãrã de þarã, ºi
tocmai de aceea dãuneazã colectivitãþii umane, deoarece influenþa lor destramã comunitatea.
Aºadar, pe cât este de important sã vedem cã existenþa naþionalã devine
cu adevãrat viaþã prin imperativul slujirii rostuirii umane, tot atât de important este faptul cã slujirea presupune existenþa acestui cadru exterior în viaþa comunitãþii naþionale. Ca sã se împlineascã destinul slujirii, existenþa
naþionalã presupune viaþa în stat, munca în economie, culturã, ºtiinþã, de
fapt toate lucrurile, ca note exterioare ale existenþei, prin care se desfãºoarã
munca ºi viaþa naþiunii. Pe cât este de clar faptul cã ele încã nu formeazã realitatea internã a vieþii naþionale, tot atât de important e sã ºtim cã apartenenþa lor la realitatea exterioarã a existenþei naþionale este necesarã, iar desfãºurarea muncii petrecute în ea include slujirea.
Se pune o problemã a cãrei cunoaºtere este necesarã pentru a vedea clar
legitãþile vieþii naþionale. Omul îºi poate îndeplini rostuirea prin slujire în
cadrul unor categorii ale colectivitãþii în care trãieºte, astfel ºi în cadrul
categoriilor existenþei naþionale. Aºadar conþinutul, esenþa unei astfel de
existenþe nu-i altceva decât misiunea primitã a omului, iar pentru îndeplinirea lor sunt necesare spaþiile exterioare ale vieþii naþionale, cele economice, culturale etc. Relaþia dintre rostuire ºi realitate este de asemenea naturã
încât nu-i posibilã nici separarea, nici confundarea lor. În legãturã cu ele se
poate constata cã aparþin unor lumi diferite, una lumii timpului ºi spaþiului
în care omul trãieºte ºi lucreazã, cealaltã lumii nemãrginirii, pe care omul
n-o poate modela, de unde doar primeºte misiunea sa. Aceastã relaþie poate naºte douã confuzii. Prima se iveºte odatã cu separarea rostuirii de existenþã. În acest caz negãm realitatea uneia dintre ele, totodatã rupându-ne de
ea. Dacã negãm realitatea rostuirii, atunci naþiunea va fi privitã doar ca o
premisã, a cãrei realitate, valoare sunt hotãrâte de acele determinãri rasiale,
economice, politice etc care formeazã mediul ei ºi în funcþie de ele vom preciza originea ºi dreptul ei la existenþã. O astfel de concepþie priveazã naþiunea de caracterul ei colectiv, o pune în slujba unor scopuri ale timpului ºi
intereselor ºi transformã vocaþia într-una dintre formele de realizare exterioarã. Tot atât de greºitã este ºi cealaltã concepþie, care neagã premisele
naþionale, acea situaþie realã, acele determinãri care formeazã caracterele
exterioare ale vieþii naþionale, iar existenþa naþionalã o deduc dintr-un ideal
ce stã deasupra comunitãþii. În mod necesar naþiunea devine astfel o comunitate idealã care de fapt nu existã în realitate, iar viaþa naþionalã un stat
platonician unde dominã presiunea normelor ce nu corespund adevãratelor
cerinþe ale vieþii.
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Pe cât de greºitã este însã separarea dublei realitãþi a rostuirii ºi a premiselor, la fel de greºit rezultat obþinem dacã punem semnul egalitãþii între ele. ªi
o astfel de confuzie duce la douã rezultate. Pe de o parte duce la faptul cã premisele ce definesc realitatea fizicã a naþiunii se vor defini ca realitãþi eterne,
imuabile, definitorii pentru conþinutul vieþii naþiunii, adicã transpun niºte
caractere imanente pe plan transcendental, astfel considerãm cã premisele
naþiunii, notele sale existenþiale sunt realitãþi divine, eterne, le înzestrãm cu
notele absolut eterne ale autoritãþii divine. Pe de altã parte, putem concepe rostuirea divinã, recunoscutã ca legea internã, fundamentalã a vieþii naþiunii, ca
un fapt perfect realizabil în existenþa ºi condiþiile externe ale ei, ca un conþinut real confundabil cu formele ºi fenomenele vieþii naþiunii; în acest caz,
identificãm rostuirea transcendentalã divinã cu notele imanente ale vieþii
naþiunii ºi credem cã ea încã în viaþa sa realã de acum posedã ºi reprezintã destinul primit ºi realizat de membrii ei prin slujire. Cele patru concepþii trecute
în revistã au existat aproape în toate timpurile ºi se regãsesc ºi printre opiniile contemporane, prima se identificã prin naturalism, a doua prin idealism, a
treia ºi a patra prin diverse forme ale naþionalismului modern.
Problema fundamentalã a concepþiilor respective este faptul cã ele nu þin
cont de deosebirile, de contradicþiile care existã între naþiune ca existenþã,
ca determinare în loc ºi timp, ºi între o rostuire, pentru care locul ºi timpul
nu fac decât sã ofere spaþiul, forma ºi materia. Precum între rostuirea omeneascã ºi premisele sale primordiale se observã o contradicþie ireconciliabilã, tot aºa se regãseºte acest contrast ºi între existenþa exterioarã a naþiunii
ºi acea menire pe care membrii naþiunii trebuie s-o ducã la bun sfârºit. Precum în viaþa particularã a unui om, dacã acesta-ºi analizeazã cu simþ de rãspundere viaþa, va observa contradicþia, va suferi ºi va cãuta sã evite ceea ce-l
împiedicã sã-ºi recunoascã ºi sã-ºi împlineascã rostuirea, tot la fel ºi în viaþa naþiunii, a acelor naþiuni care au ajuns la o oarecare conºtiinþã, în sânul
cãreia membrii îºi cautã rostuirea datã de Dumnezeu, existã aceastã luptã,
aceastã suferinþã. Orice om adevãrat ºi serios observã cu chin ºi suferinþã ce
fel de contradicþii grave existã în viaþa naþiunii, greºeli, slãbiciuni, care se
duc tot mai departe de scopul pe care-l recunoaºte ca adevãrata menire a ei
ºi luptã mereu, slujeºte sacrificându-se pe sine pentru a duce mai aproape
viaþa naþiunii, prin premisele ºi situaþiile externe date, de preaînalta rostuire
divinã. Nu va putea sã se rupã de naþiunea sa, sã-i întoarcã spatele, deoarece destinul sãu omenesc îl obligã la slujire în mijlocul ei, existenþa sa este
tocmai viaþa naþiunii, ar face de ruºine ºi fãrã de rost vocaþia primitã dacã n-ar
accepta slujirea, însã nici nu poate idealiza ºi ascunde problemele, pãcatele
ei, deoarece astfel ar nega supremaþia ºi sfinþenia rostuirii sale, ar renunþa la
statutul sãu de om. Astfel se scurge viaþa naþiunii, în aceastã permanentã
contradicþie, care nu poate fi rezolvatã, eliminatã, deoarece în ea se înglobeazã eterna tensiune a vieþii umane.
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3. Principiile vieþii minoritare
Minoritatea naþionalã, la fel ca în general viaþa naþiunii, se sprijinã ºi ea
pe tensiunea existentã între cele douã elemente: premisele ºi rostuirea. Viaþa
minoritarã devine posibilã în exterior la fel prin posibilitãþile ºi determinãrile politice, economice ºi culturale ca teritorii ºi foruri de realizare, însã adevãrata ei realitate, principiul care o face posibilã existã tot datoritã rostuirii,
care îºi gãseºte terenul pentru misiunea sa de asemenea în aceste posibilitãþi.
În cazul ei ar fi la fel de periculos de a nega fie importanþa existenþei
minoritare, fie cea a rostuirii ei, pe care membrii minoritãþii o slujesc în acel
cadru de existenþã. În concluzie, soarta minoritarã în mare mãsurã depinde
de conºtiinþa vocaþiei, de asumarea acelei porunci a vieþii pe care membrii ei
au cunoscut-o în general, privind întreaga naþiune, ºi care trebuie sã se conºtientizeze. Aici e nevoie din nou sã ne aducem aminte de ideea cã soarta
minoritarã nu depinde de numãrul indivizilor care o formeazã, nici de masa
lor ºi nici de notele distinctive ale existenþei ei, ci de o clarã conºtiinþã a rostuirii ºi asumarea ei. Fãrã ele nici cel mai larg cadru politic, nici cea mai strãlucitã situaþie economicã sau cea mai animatã viaþã culturalã nu va putea
întregi îndeajuns viaþa minoritãþii, deoarece lipseºte conþinutul, care ar trebui
sã dirijeze toate aceste manifestãri, lipseºte esenþa, care de fapt reprezintã
valorile existenþei. Pe de altã parte, este adevãrat cã ele sunt spaþii ºi forme de
manifestare necesare pentru minoritate spre a desãvârºi valorile ei interne ºi
a îndeplini propria rostuire.
Am vãzut cã existenþa realã a minoritãþii este datã de relaþia sa ca naþiune, ca existenþã naþionalã, cu o altã naþiune, ºi anume cu cea dominantã. Astfel, viaþa minoritarã nu se defineºte prin anumite trãsãturi contrapuse altor
naþiuni, ci printr-o situaþie cu cerinþe speciale faþã de colectivitãþi, atât cele
majoritare, cât ºi cele minoritare. Acest imperativ al situaþiei, cerinþele respective privesc atât majoritatea, cât ºi minoritatea ca forme ale comunitãþii,
adicã în realitatea lor eticã, ca ºi persoane obligate sã-ºi recunoascã ºi sã-ºi
îndeplineascã rostuirea având responsabilitate faþã de alþii, mergând pe calea
slujirii. Este deosebit de necesarã cunoaºterea acestui fapt, deoarece legat de
el apar toate problemele, neînþelegerile ºi greºelile prezentate mai înainte în
general, privind comunitatea ºi formele ei, viaþa minoritarã. Motivul ºi posibilitatea apariþiei lor trebuie cãutate în faptul cã în relaþiile dintre minoritate ºi majoritate se poate ivi cu uºurinþã de ambele pãrþi supraestimarea premiselor rostuirii, confundarea destinului cu existenþa. Când douã tipuri de
colectivitate de aceeaºi categorie se întâlnesc, fiecare vrea sã se asigure faþã
de celãlalt, iar confruntarea lor naºte patimi omeneºti atât de intense, încât
dacã comunitatea respectivã nu le stãpâneºte, cu uºurinþã se transformã în
urã, în încercãri de nimicire a celuilalt.
În consecinþã, când discutãm de relaþiile dintre o naþiune minoritarã ºi
una majoritarã nu trebuie sã uitãm cã de fapt ne referim la comunitãþi. Minoritatea nu va fi o grupare a indivizilor care încearcã sã-ºi clarifice probleme211
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le, sã-ºi asigure posibilitãþile de trai separat, pe propria lor rãspundere ºi pe
baza iniþiativelor proprii. Nu va fi nici colectivitate juridicã o societate a
unor indivizi legaþi printr-un cadru juridic de anumite interese comune, care
încearcã sã-ºi asigure formele exterioare ale propriei existenþe, ci va forma o
comunitate naþionalã, care tocmai prin faptul cã este o comunitate poate fi
gruparea unor indivizi cu o rostuire proprie, care doresc sã-ºi împlineascã
rostuirea prin slujire, împreunã cu ceilalþi, în cadrul unei existenþe naþionale, grupare care cu toate particularitãþile sale are un fundament comun cu
cealaltã, cu majoritatea: faptul cã ºi majoritatea are o asemenea rostuire, o
misiune primitã de la Dumnezeu, ºi membrii ei au o responsabilitate faþã de
comunitatea lor de care nu se pot debarasa altfel, decât cu riscul negãrii ºi
distrugerii propriei existenþe.
Dupã cum am vãzut, între om ºi rostuirea sa existã o contradicþie ce nu
poate fi negatã sau eliminatã, ea apare de asemenea în viaþa naþiunii ºi acolo naºte eternul antagonism dintre premise ºi rostuire, îl întâlnim din nou în
relaþia dintre minoritate ºi majoritate, unde se manifestã prin încercarea de
a forþa cele douã colectivitãþi pe de o parte sã-ºi nege vocaþia, pe de altã parte sã o priveze pe cealaltã de rostuirea recunoscutã, încercând s-o nimiceascã, deoarece o considerã periculoasã pentru propria sa existenþã. La fel ca în
cazurile precedente, motivul este acelaºi: voinþa proprie a omului, egoismul
omenesc care opune propria afirmare  idiferent cã ar fi succesul particular
sau cel al unor forme colective, acelei rostuiri pe care a primit-o ca scop al
vieþii. Orice încercare a tipurilor de comunitate de a se elimina reciproc în
vederea propriei afirmãri provine din nerecunoaºterea propriei rostuiri, a
negãrii sale, ºi duce mai repede sau mai târziu la autodistrugere.
La o privire superficialã s-ar pãrea cã asigurarea existenþei naþiunii majoritare ar cere nimicirea comunitãþii minoritare din sânul ei, plecând de la
ideea cã ºi colectivitatea minoritarã încearcã o faptã asemãnãtoare. Aceastã
atitudine, precum se observã în întreaga lume, nu duce la o paºnicã colaborare, ci la lupta în care valorile sunt reciproc minimalizate ºi se doreºte distrugerea lor. În comportamentul majoritãþii faþã de minoritate se poate urma
principiul cã prima ar asigura celei de-a doua spaþiul vital necesar datoritã
înþelepciunii statului, a considerentelor politice, ori motivul colaborãrii poate fi aprecierea economicã a celuilalt, acel câºtig de care beneficiazã statul în
urma unor membri valoroºi, muncitori, sau relaþia, pacea dintre cele douã
comunitãþi naþionale se poate baza pe motive culturale. Oricât de frumoase,
înãlþãtoare ar fi aceste idei, adevãrata situaþie dintre colectivitãþi nu poate fi
rezolvatã cu ajutorul lor. Toate se referã la condiþiile exterioare ale comunitãþilor ºi în orice moment pot fi sortite eºecului. Între minoritate ºi majoritate se va stabili o legãturã profundã, existenþialã doar atunci când fiecare,
acceptând propria rostuire, va dori slujirea acesteia în propria sa sferã. Cu
cât fiecare se va aprofunda mai mult în împlinirea acestei rostuiri, cu cât se
va dedica mai mult acesteia având notele sale distincte ºi premisele proprii,
cu atât se vor apropia mai mult. Cel mai elocvent exemplu este faptul cã duº212
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mãnia ºi contradicþiile dintre anumite biserici sunt cu atât mai mari cu cât
pãlãvrãgesc mai mult despre probleme superficiale propagandiºtii pãrtinitori, fariseii neinformaþi ce cunosc doar pe dinafarã adevãrata faþã a bisericii, însã reprezentanþii ºi membrii diferitelor culte se regãsesc cu atât mai
mult cu cât fiecare coboarã mai adânc, pânã la izvoarele crezului sãu, sprijinindu-se pe acel fundament divin pe care s-a construit biserica sa. La fel ºi
contradicþiile dintre naþiuni sunt cu atât mai mari cu cât se îndepãrteazã de
problemele de bazã ce formeazã fundamentul existenþei umane, astfel ºi al
existenþei naþionale, ºi sunt cu atât mai mici cu cât persevereazã ºi se adâncesc în cãutarea ºi împlinirea acelor misiuni care le-au fost sortite.
Viaþa minoritarã are aºadar un singur principiu de bazã, ºi anume acela
ca mereu sã aibã în vedere aceastã rostuire care i s-a dat, naþiunea trebuie sã
formeze cadrul, spaþiul care se pune în slujba acestei meniri, împlinite în
comuniune cu ceilalþi. Slujirea are valoare identicã pentru toate naþiunile.
Nici una nu se poate considera mai presus de cealaltã, nici una nu o poate
priva pe cealaltã de preþuirea slujirii, deoarece orice sacrificiu de sine devine valoros nu prin condiþiile sale exterioare, ci prin rostuirea divinã. Dacã
aceastã conºtiinþã s-a stins în mijlocul naþiunii, toatã existenþa ei îºi pierde
esenþa ºi misiunea sa se destramã. Astfel, naþiunile au obligaþia nu doar sã-ºi
preþuiascã reciproc slujirea, ci sã se ajute în profunzimea ei, ca acest sacrificiu sã se facã cu adevãrat simþ de rãspundere. Precum nu existã pericol mai
mare ce poate ameninþa o naþiune ca indivizii care îºi schimbã conºtiinþa
vocaþiei pe egoism ºi astfel diminueazã activitatea celorlalþi, tot aºa  referitor la convieþuire  o naþiune nu-ºi poate periclita mai mult existenþa ca
atunci când pierzându-ºi conºtiinþa rostuirii, îi corupe, demoralizeazã ºi-i
distruge  susþinând în mod tracasant propria existenþã exterioarã prin egoism  pe cei care doresc sã rãmânã pe culmile unei vieþi etice. Aceºti indivizi sunt un pericol pentru cei din jur, deoarece îi contamineazã cu virusul
iresponsabilitãþii ºi imoralitãþii. Înþelegerea ºi legãturile dintre naþiuni este
fondatã ºi susþinutã de comuna conºtiinþã a rostuirii, pe care fiecare o împlineºte slujind dupã propriile criterii ºi limite, ajutându-l totodatã pe celãlalt.
Poate aºadar o minoritate sã ducã o viaþã naþionalã într-un stat majoritar?
Doar dacã va concepe acel stat ca locul slujirii, unde ea împreunã cu celelalte naþiuni va sluji în funcþie de propria existenþã pentru a realiza rostuirea
datã de Dumnezeu. Da, dacã statul ºi celelalte naþionalitãþi vor crede despre
minoritatea respectivã ºi despre ele însele cã formeazã o comunitate care cu
darurile primite de la Dumnezeu ºi în colaborare cu celelalte naþiuni împlinesc 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.
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4. Viaþa minoritarã ca misiune
a) Acum trebuie sã cãutãm ce fel de obligaþii ºi posibilitãþi existã privind
comportamentul minoritãþii în funcþie de concepþia eticã creºtinã creionatã
mai înainte. Aceste reguli nu obligã doar minoritatea ca o colectivitate, ci orice individ care-ºi desfãºoarã viaþa în cercul sãu ca membru al minoritãþii. Nu
putem fi de acord cu o modalitate separatã de tratare a comunitãþii ºi a indivizilor minoritari, de parcã pe unii i-ar lega mai mult anumite norme decât
pe alþii. Aceastã afirmaþie rezultã direct din ideea discutatã cã minoritatea nu
este doar mulþimea indivizilor, nici vreun cadru juridic format de o putere
din afarã, ci o comunitate a cãrei membri, cu aptitudini speciale, au misiunea sã-ºi împlineascã rostuirea datã de Dumnezeu, folosindu-se de caracterele lor distinctive acolo unde trãiesc. Din toate acestea rezultã cã dacã membrii unei minoritãþi nu-ºi îndeplinesc rostuirea legatã de aptitudinile lor, se
rup de comunitate, o neagã pe aceasta; ºi rezultã mai departe cã atitudinea
colectivitãþii nu depinde de ideile unora, în acest caz nu se cunosc conducãtori, animatori suverani, comportamentul ei va oglindi exact trãirea vocaþiei
divine, aplicarea ei la viaþa particularã. Munca celor ce posedã puterea sau a
reprezentanþilor lor va fi doar atunci valoroasã ºi eficace când ei nu propriile dorinþe îºi vor împlini, ci când exercitarea puterii va corespunde concepþiei conºtiente a întregii comunitãþi ºi se va baza pe ea. De aceea este atât de
importantã pentru comunitate educaþia. Problema existenþei minoritare
depinde de mãsura în care fiecare membru al unei minoritãþi este conºtient
de vocaþia pe care trebuie s-o cunoascã ºi sã ºi-o asume, de faptul dacã recunoaºte sau nu premisele, existenþa în care este dator a sluji aceastã rostuire.
Deoarece fundamentul vieþii minoritare este format de o misiune datã de
voinþa divinã ºi ea trebuie împlinitã printr-un mod de viaþã, pe care-l numim
minoritar ºi ale cãrui aspecte constituie viaþa politicã, economicã, culturalã,
socialã etc, minoritatea are datoria de a îngriji ºi ocroti aceastã existenþã, de
a lucra la ea cu toatã priceperea sa. Nu are voie sã uite cã are o viaþã rostuitã de Dumnezeu, membrii sãi au o misiune care nu poate fi abandonatã. Este
adevãrat cã au primit-o în viaþa lor particularã, dar nu o pot împlini decât în
cadrul unei colectivitãþi. Un astfel de destin cere de la fiecare individ ca
întreaga lui viaþã sã fie pusã obligatoriu sub autoritatea lui Dumnezeu. O astfel de realizare a vieþii omeneºti, supunerea ei preceptelor divine, încercarea
de a ajunge la un echilibru interior faþã de ele, strãduinþa de a învinge orice
formã de egoism individual sau social, lupta împotriva pãcatelor care ameninþã sau afecteazã existenþa individualã ori colectivã, perceperea ºi impunerea sublimei responsabilitãþi al cãrei principiu nu constã în mãreþia faþã de
alþii, ci impune smerita supunere în faþa voinþei lui Dumnezeu, slujirea ºi
practicarea fãrã prefãcãtorie a iubirii faþã de alþii ºi faþã de toatã lumea, autodisciplina fãrã de compromis aplicatã ºi în comunitatea în care trãim, o continuã cãutare în ceea ce ne priveºte a sensurilor rostuirii în condiþiile date
nouã, toate acestea dau miezul aplicãrii privind misiunea primitã ºi astfel a
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realizãrii existenþei minoritare. Se vede cã ea va fi de fapt pentru fiecare viaþã ºi comunitate aceeaºi, deoarece tocmai o asemenea misiune realizeazã
legãturile existente între colectivitãþi, doar modul de viaþã dedicat slujirii va
fi diferit. Împlinirea ei umple existenþa minoritarã de conþinutul fãrã de care
nu poate trãi, sau viaþa ei s-ar consuma în susþinerea inutilã a formei, a condiþiilor exterioare, ar deveni etalarea lor lipsitã de sens. Existenþa minoritarã
fãrã imperativul divin nu-i altceva decât o cochilie goalã în care doar graþie
rostuirii se poate cuibãri realitatea vie.
Destinul respectiv nu se poate însã realiza decât prin aceastã existenþã.
Oricât de universal ar fi conþinutul vocaþiei, oricât de comun ar deveni cu
aspiraþiile tuturor naþiunilor, ea devine particularã, concretã doar atunci
când capãtã forme legate de modul de viaþã al unei existenþe minoritare. Aºa
cum pentru fiecare viaþã particularã imperativul divin are acelaºi sens, totuºi
în fiecare existenþã va naºte altfel de înfãptuiri, nu se poate nici copia, nici
imita modul de a-l realiza, deoarece împlinirea sa ar fi astfel întinatã, falsificatã, la fel toate naþiunile, deci ºi minoritatea, vor trebui sã ducã la bun sfârºit destinul lor în cadrul propriilor forme de existenþã, fãrã sã-l confunde,
egaleze ori sã-l schimbe cu acest mod de a exista. A doua datorie, aºadar, a
minoritãþii este ataºamentul la respectivele forme, la anumite note distinctive din viaþa politicã, economicã, ºtiinþificã, culturalã, socialã etc a naþiunii.
În acest spaþiu trebuie sã-ºi împlineascã soarta. Ele nu sunt forme ce existã
doar pentru sine, fãrã ele ar lipsi cadrul în care se poate desfãºura existenþa
la cel mai înalt nivel a minoritãþii. Totodatã trebuie dezvoltate, e nevoie de
asigurarea spaþiului în care sã progreseze liber ºi paºnic, înfãptui din ce în
ce mai mult împlinirea destinului minoritar. Mare pericol ºi greutate reprezintã pentru o minoritate, dacã este privatã de aceste posibilitãþi exterioare,
dacã din vreun motiv nu-ºi poate dezvolta viaþa sub un aspect sau altul, iar
un pericol ºi mai mare se iveºte atunci când existã posibilitãþile respective,
însã una sau chiar mai multe dintre ele devin scop în sine, privând naþiunea
de revelaþia adevãratei sale vocaþii. Din partea majoritãþii de asemenea este
nevoie sã se asigure posibilitãþile necesare, deoarece astfel ea va ocroti minoritatea, care nu va mai cãuta posibilitãþi de afirmare dãunãtoare, posibilitãþi
care ar separa minoritatea de supremul ei obiectiv.
b) Pe baza celor spuse putem stabili care va trebui sã fie relaþia corectã a
minoritãþii faþã de statul în care trãieºte. Dupã ce am vãzut cã modul de viaþã al minoritãþii se leagã de împlinirea unui imperativ divin, ºi anume slujirea pomenitã de sentimentul iubirii, va trebui sã definim relaþia sa cu statul
tot pe baza moralei creºtine. Referitor la aceastã concepþie sunt valabile douã
constatãri. Prima afirmã cã statul ºi orice putere superioarã existã din voinþa lui Dumnezeu ºi nu de la sine, iar supunerea faþã de autoritãþi este rezultatul ascultãrii de Dumnezeu, pentru cã cine se opune autoritãþilor de fapt se
împotriveºte lui Dumnezeu. Conform acestei idei, autoritatea are rolul de a
împiedica acþiunile rãului ºi astfel supunerea faþã de ea nu rezultã doar din
constrângere, din fricã, ci este împlinirea cu inima deschisã a poruncilor
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care au ca scop asigurarea ordinii. A doua constatare se apropie ºi mai mult
de problema existenþei minoritare. O putem citi sub forma poruncilor adresate evreilor duºi prizonieri în Babilon. Li se cere ca în locul unde s-au stabilit sã construiascã case ºi sã locuiascã în ele, sã-ºi facã grãdini ºi sã mãnânce roadele lor, sã se cãsãtoreascã din mijlocul poporului lor ºi sã aibã copii
ºi nepoþi, sã contribuie la bunãstarea oraºului care i-a înrobit, sã se roage
pentru acel oraº, deoarece bunãstarea acestuia este strâns legatã de propria
lor bunãstare, pentru cã Dumnezeu i-a trimis în acel oraº.
Cele douã constatãri regleazã atât atitudinea statului faþã de minoritate,
cât ºi cea a minoritãþii faþã de stat. În primul rând se stabileºte faptul cã puterea statalã nu existã de la sine, ci din voinþa lui Dumnezeu. Concepþia creºtinã nu cunoaºte comunitate care ar exista de la sine. Deasupra suveranitãþii
statale, ca fapt ce o face posibilã este suveranitatea lui Dumnezeu. Toate
acestea înseamnã cã în concepþia creºtinã se respinge orice spirit de revoltã,
orice tendinþã de dezbinare, oricare încercare de a periclita siguranþa în stat.
Aºadar, pe aceastã laturã a vieþii minoritare una din legile aplicate este supunerea faþã de orânduirea existentã, evitarea cu orice preþ a anarhiei, care face
posibilã eliberarea forþelor rãului omenesc ºi rãspândirea puterii sale. Respectiva supunere nu izvorãºte din fricã sau constrângere, nu-i impusã de
puterea statalã, ci este voluntarã, înseamnã subordonarea faþã de legile lui
Dumnezeu, care a creat aceastã putere civilã de stat ºi vrea sã ocroteascã
omul prin ea. Pe de altã parte, aceleaºi principii sunt valabile ºi pentru stat,
prin a-i impune sã-ºi facã activitatea conform voinþei divine, sã-ºi exercite
puterea conºtientizând responsabilitatea cu care este dator, obligându-l sã
vegheze asupra ordinii, a apãrãrii cetãþenilor, a asigurãrii relaþiilor paºnice
dintre ei. Puterea statalã nu existã pentru cei buni, ci pentru cei rãi, ea nu a
fost creatã pentru a asupri, ci pentru a împiedica rãspândirea rãului. Statul
care neglijeazã supremaþia divinã, cel care se crede independent de aceastã
voinþã ºi uitã cã menirea sa este pãstrarea ordinii ºi nu dominarea unor suflete este tot atât de vinovat ca ºi cel care îi lasã pe cetãþeni pradã anarhiei.
Totodatã, rolul atribuit minoritãþii în stat nu este unul pasiv, nu-i rolul
tãcut al supunerii, ci manifestarea activã a obligaþiilor. Statul nu înseamnã
doar legãturile impuse popoarelor, indivizilor, el este cadrul în care se desfãºoarã munca colectivã a naþiunilor, a membrilor care-l alcãtuiesc; altfel spus,
statul este orânduirea slujirii. Statul însuºi are nevoie ca cei ce-i aparþin sã ia
parte la activitatea sa de slujire, aºa cum e nevoie ca nici indivizii, la rândul
lor sã nu refuze aceastã slujire. Statul este dator de a se strãdui sã includã pe
fiecare cetãþean în activitatea statalã, în cadrul comunitãþii cãreia îi aparþine,
deoarece masele lipsite de activitate, care nu sunt capabile sã munceascã, ori
colectivitãþile care refuzã slujirea reprezintã pericol pentru întregul stat, tot aºa
ºi comunitãþile vor trebui sã ia parte la activitatea în stat, pentru cã aici vor gãsi
cadrul adecvat pentru îndeplinirea ºi realizarea misiunilor lor specifice prin
comunitatea în dragoste, împreunã cu celelalte colectivitãþi. Nici statul nu
poate sã se debaraseze de responsabilitatea faþã de nici un cetãþean de-al sãu,
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responsabilitate care provine tocmai din faptul cã se bazeazã pe legile lui
Dumnezeu ºi are o datorie faþã de El, nici un individ sau colectiv nu poate
renunþa la datoria sa faþã de stat, la partea sa activã din munca în stat, la
îndreptarea atenþiei puterii prin munca sa la rolul lui iniþial, ajutând la îndeplinirea acestei meniri, deoarece responsabilitatea provine din faptul cã statul
este ordinea slujirii, necesitând aportul fiecãruia. Din aceastã idee provine
principiul unui tratament, al unei libertãþi ºi îndatoriri egale faþã de cetãþeni ºi
colectivitãþi. Membrii comunitãþilor din stat se leagã strâns de viaþa ºi destinul
statului, precum am vãzut citind poruncile date evreilor: bunãstarea acelui
oraº înseamnã bunãstarea noastrã; aici se înþelege nu doar o bunãstare materialã, dar ºi comunitate prin misiunile primite.
În sfârºit, acelaºi citat merge mai departe, indicând celor cãrora li se
adreseazã cã sunt datori a privi soarta statului nu doar pe dinafarã, ci efectiv sã ia parte la viaþa sa, sã-l susþinã cu tot sufletul. Susþinerea în cazul citat
nu înseamnã cã ar fi existat o oarecare legãturã sufleteascã între evrei ºi puterea babilonianã, ci faptul cã evreii trebuiau sã conceapã apartenenþa lor la
statul babilonian ca un imperativ divin existent în afara ºi deasupra lor ºi
care în respectivul mod puteau sã-ºi imagineze viaþa, sã-ºi împlineascã soarta. De aici se vede principiul etic al vieþii minoritare: care este rolul minoritãþii în cadrul unei existenþe majoritare, ce poate da ea majoritãþii ºi invers?
Care este idealul realizabil prin astfel de legãturi dintre naþiuni?
A treia problemã aºadar, pe care trebuie s-o cãutãm în misiunea vieþii
minoritare, este ce înseamnã existenþa minoritarã ca soartã, obligaþie ºi posibilitate, ce poate câºtiga minoritatea ºi majoritatea deopotrivã, îmbogãþindu-se
reciproc, privind relaþia lor în oglinda considerentelor eticii creºtine?
c) Faptul cã viaþa minoritarã trebuie privitã ca un destin, înseamnã cã
este un mod de existenþã la care naþiunea a ajuns nu datoritã circumstanþelor
externe, ci prin voinþa lui Dumnezeu. Orice soartã trebuie asumatã nu prin
constrângere, ci ca o situaþie în care în condiþiile vieþii exterioare se dezvoltã forþele unei existenþe interne. Întrebarea nu este care au fost condiþiile
care au hotãrât situaþia existentã a minoritãþii, ci cum trebuie sã reziste în
condiþiile date. Atât iluziile fanteziste, cât ºi tãcuta ºi nerodnica mâhnire
este periculoasã, deoarece împiedicã asumarea unei responsabilitãþi faþã de
soartã, care face posibilã realizarea ºi împlinirea misiunii. La fel ca pentru
individ, ºi pentru minoritate adevãrata viaþã începe atunci când acceptã
situaþia datã acolo ºi atunci, oricât de dificilã ar fi ea, când de voie ºi în mod
conºtient acceptã sã se supunã în aceastã situaþie destinului ºi renunþã la orice gând care l-ar putea împiedica în acceptarea ºi împlinirea menirii sale. O
asemenea asumare a sorþii înseamnã luptã împotriva ispitei de a respinge
rostuirea, de a scãpa de ea în vederea propriei împliniri, luptã dusã precum
am vãzut pe toatã linia.
Acelaºi imperativ care se adreseazã minoritãþii, legat de asumarea destinului, apare pentru majoritate ca o încredinþare. Minoritatea este încredinþatã naþiunii majoritare care deþine puterea, ºi la aceastã responsabilitate nu
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poate renunþa, la fel cum nici minoritatea nu se poate sustrage de la asumarea sorþii sale. Comunitãþile care sunt sortite a exista unele lângã altele sau
deasupra altora sunt încredinþate unele altora, rãspund unele pentru altele,
sunt menite a se ajuta reciproc în împlinirea misiunii lor specifice. Pe cât de
ferm afirmãm tot ce este obligatoriu pentru minoritate, tot atât de hotãrât trebuie sã ºtie ºi majoritatea cã rãspunde pentru felul în care aceastã comunitate aflatã sub judecata, puterea, conducerea sa va beneficia de posibilitãþile
care sunt necesare pentru progresul ºi creºterea ei în slujire. Încredinþarea
nu se bazeazã pe prescripþii juridice, nici pe interese ori pe considerente
politice, ci pe imperativul moral suprem pe care nici un fel de hotãrâre omeneascã nu-l poate anula sau întãri.
Viaþa minoritarã însã este mai mult decât asumarea destinului, mai
mult decât tãcuta acceptare a situaþiei date, ea se prezintã ca obligaþie.
Situaþia datã serveºte pentru ca minoritatea sã-ºi desfãºoare în cadrul ei
valorile, sã înfãptuiascã slujirea prin dragoste în condiþiile respective, unul
faþã de altul ºi faþã de cei în mijlocul cãrora trãieºte, aici sã-ºi înþeleagã ºi
sã-ºi împlineascã menirea. O astfel de obligativitate atrage dupã sine un
mod de existenþã specific, diferit de felul de a trãi al celor cu particularitãþi
naþionale ºi menire asemãnãtoare, dar un mod de trai diferit. Vocaþia este
aceeaºi, premisele sunt la fel cu ale celor ce aparþin în alte condiþii aceleiaºi
naþiuni, existând ca naþiune majoritarã, diferã însã condiþiile de trai. Astfel
se naºte specificitatea care îi deosebeºte de ceilalþi indivizi aparþinând
aceleiaºi naþiuni. Diferenþele sunt doar formale atâta timp cât minoritatea
încã nu ºi-a negat menirea ºi aptitudinile sale. Viaþa minoritarã ca obligativitate se referã deci la trei lucruri. În primul rând la obligaþia de a fi cât mai
conºtientã de menirea pe care o are împreunã cu toate celelalte naþiuni în
împlinirea scopului universal al vieþii omeneºti. Ea trebuie sã ajungã la
situaþia în care sã fie conºtientã de vocaþia ei, sã-ºi punã toatã priceperea în
slujba propriilor convingeri. A doua obligaþie constã în exprimarea, conºtientizarea ºi dezvoltarea aptitudinilor de care dispune ºi care sunt indispensabile în realizarea slujirii. Existenþa pe care o trãieºte o separã prin
unele particularitãþi definitorii de naþiunea majoritarã, diferenþa însã totodatã deschide perspectivele slujirii comune în cadrul aceluiaºi stat. Cu cât
dezvoltã mai mult particularitãþile, cu atât îºi împlineºte mai mult vocaþia,
cu atât mai mult va sluji statul cãruia îi aparþine. A treia obligaþie este sã se
foloseascã de situaþia în care trãieºte în relaþia sa cu majoritatea. Trebuie sã
conlucreze cu cei cu care convieþuieºte, în locul în care se aflã, pentru a
împlini misiunea primitã. Aceastã a treia notã caracteristicã a minoritãþii
coloreazã paleta existenþei sale ºi o deosebeºte de membrii unor comunitãþi
naþionale care aparþin aceleiaºi naþiuni, dar trãiesc viaþa lor majoritarã.
Diferenþele însã nu fac decât sã înmulþeascã culorile paletei care leagã
membrii ºi comunitãþile aceleiaºi naþiuni aflaþi în condiþii de trai diferite.
Aceastã poziþie deosebitã în care se aflã minoritatea va fi legãtura spre majoritate ºi face posibilã cooperarea.
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Aceastã poruncã constã ºi pentru majoritate în douã tipuri de sarcini.
Primul este respectul privind particularitãþile fundamentale ale minoritãþii
referitoare la existenþa sa, la mersul vieþii sale, al doilea înseamnã sã-i asigure participarea la activitatea comunã conform propriilor aptitudini ºi
caracteristici.
În sfârºit, porunca vieþii minoritare deschide perspectiva posibilitãþilor
existente în viaþa sa. Altfel spus, viaþa minoritarã trebuie privitã ca existenþa unor noi posibilitãþi primite de naþiune odatã cu condiþiile sale date. În
orice situaþie poate fi conceputã o asemenea cale a posibilitãþilor, evident
doar împreunã cu obligaþiile aferente. Minoritatea trebuie sã recunoascã
aceste posibilitãþi. Trebuie cãutate în cadrul unui mod de viaþã minoritar
acele posibilitãþi prin care se afirmã mai mult propriile forþe, un grad mai
mare de disciplinã, precum ºi ºansa de a asigura unitatea membrilor sãi,
dizolvarea contradicþiilor, estomparea acelor diferenþe care separã un om de
altul ºi o mai bunã conºtientizare. Cum poate minoritatea sã fie un exemplu
demn de urmat în problemele pe care le considerã greºite la alþii, cum se
poate deschide o perspectivã spre alte lucruri decât cele pe care le trãieºte
acum, în ce fel poate deveni mai smeritã, mai fidelã ºi înainte de toate mai
legatã de acea rostuire a cãrei împlinire este adesea înceþoºatã în ochii majoritãþii de lupta cu problemele vieþii de zi cu zi. Pentru minoritate existã mult
mai multe posibilitãþi de a trãi o astfel de viaþã internã, adâncitã, de a arãta
celorlalþi cum se pot întâlni cei care slujesc conform imperativului divin,
care în cadrul aceluiaºi stat sunt meniþi sã trãiascã, având aptitudini diferite dar aceeaºi rostuire, într-o comunitate de iubire. Expunerile de faþã sunt
mult prea scurte pentru a explica în detalii ceea ce am putea înþelege prin
etica minoritarã. Nici nu sunt noutãþi, mai degrabã o micã sintezã ºi poate
fundamentarea celor în mare parte spuse ºi de mulþi alþii pânã acum. Sintetizarea lor a avut ca scop cãutarea cãii prescrise de concepþia creºtinã pentru colectivitãþi, care referitor la relaþia minoritãþii ºi majoritãþii nu e doar o
fantezie idealistã, nici vreun plan ireal. Doar astfel poate împlini atât una
cât ºi cealaltã vocaþia sa ºi doar aceastã cale este cea adevãratã pentru ele.
Valabilitatea imperativului divin nu poate fi schimbatã nici de faptul cã
unii resping aceastã idee, obligativitatea sa rãmâne valabilã pentru cei care
au recunoscut-o. Pe acest fundament etic trebuie conceputã ºi aºezatã activitatea educativã a vieþii minoritare.
Principiile fundamentale ale eticii vieþii minoritare formeazã baza
pedagogiei vieþii minoritare. Am vãzut cã existenþa minoritarã este un mod
de viaþã, cu legitãþile sale, iar respectivele legi regleazã viaþa minoritãþii.
Sarcinile educaþiei constau în a face cunoscute legile, sã le conºtientizeze
ºi sã pregãteascã pe baza lor mersul vieþii. În acest sens, educaþia nu reprezintã doar activitatea care îi asigurã tinerei generaþii cunoºtinþele necesare, ori formeazã deprinderea de a respecta anumite norme de existenþã, ci
strãduinþa întregii comunitãþi de a se realiza pe sine precum ºi scopul recu219
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noscut, de a direcþiona întreaga sa viaþã întru supunerea faþã de acest scop.
Astfel, munca educativã devine pe de o parte activitatea întregii colectivitãþi, pe de altã parte o transformare personalã prin autoeducaþia colectivului. Dupã cum am vãzut, miezul problemei în existenþa minoritãþii constã
în felul în care aceasta acceptã ºi se obligã sã-ºi împlineascã rostuirea prin
slujire în lume; am vãzut ºi cã acest destin se leagã de un imperativ de fapt
strãin faþã de comunitate, contradictoriu, dar care o obligã. În felul acesta,
ºi educaþia minoritarã are douã laturi. Prima se referã la scopul educativ
din viaþa minoritarã, a doua la felul în care se organizeazã, se dezvoltã
munca educativã. Totodatã, trebuie sã se þinã cont de capacitatea de autoeducaþie a comunitãþii minoritare.

1. Scopul educaþiei minoritare
a) Scopul educaþiei este întotdeauna universal, ceea ce înseamnã cã în
orice situaþie cerinþele sunt aceleaºi. Conþinutul rostuirii umane nu se leagã de epoci, împrejurãri, relaþii ºi posibilitãþi, ºi tocmai acest fapt asigurã
puterea, importanþa ºi mãreþia sa. Însã scopul universal, care surprinde
viaþa ºi realitatea umanã în esenþa ºi rãdãcinile ei, îºi va modifica întotdeauna modul sãu de manifestare în funcþie de existenþa, împrejurãrile,
situaþiile date. Spaþiul în care trebuie sã se realizeze scopul educaþiei, sã se
recunoascã rostuirea omului este întotdeauna cel pe care omul îl ocupã,
imperativul asupra timpului ºi spaþiului este primit mereu legat de timp ºi
spaþiu. Acest lucru ne aratã cât de clarã trebuie sã fie pentru noi profunda
ºi ireductibila contradicþie ce existã între om ºi scopul educativ, cã educaþia de fapt este lupta ca aceastã misiune independentã ºi mãreaþã sã nu
devinã nici iluzie inertã ºi goalã, nici compromis adaptat la problemele
vieþii de zi cu zi. Tipul de educaþie care nu þine cont de aceastã contradicþie, sau încearcã s-o minimalizeze, comite douã greºeli: ori educã în spiritul iluziilor, rupt de realitate, fixând scopuri nefireºti generaþiei care va
deveni blazatã, insensibilã la misiunile date de situaþie, spaþiu ºi timp, ori,
rupând realitatea de adevãratul ei sens, încearcã sã educe în aºa fel încât
obiectivul cel mai mãreþ al generaþiei respective sã fie slujirea în scopuri
imediate, supunerea la condiþii, neobservând decât ziua pe care tocmai o
trãieºte. În viaþa minoritarã prima greºealã o constituie educaþia care nu se
poate identifica cu viaþa zilnicã, cu cerinþele ºi obiectivele reale, ci rãmâne pe tãrâmul iluziilor, oferã doar generalitãþi, oricât de adevãrate ºi mãreþe ar fi ele, a doua constã în faptul cã educaþia se mulþumeºte sã ofere pentru existenþa minoritarã imperative cazuistice ºi indicaþii referitoare la
viaþa cotidianã, dar nu încearcã sã facã cunoscut spiritul care îndrumã în
acest sens.
Educaþia, mai ales cea minoritarã, luptã încontinuu cu tensiunea dintre
universalitatea obiectivului sãu ºi obligativitatea legatã de spaþiu ºi timp,
deoarece munca educativã nu este altceva decât asumarea contradicþiei, trãi220
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rea ei ºi pregãtirea neîncetatã pentru a înfrunta ceea ce înseamnã ea în viaþa
individului ºi a comunitãþii. A ºti cã deasupra noastrã, în relaþia cu o altã
comunitate naþionalã, existã un imperativ obligatoriu pentru toþi, care trebuie împlinit, a conºtientiza caracterul sãu necondiþionat ºi inevitabil, a înþelege cã existenþa umanã doar prin el capãtã conþinut, doar respectând aceste
cerinþe devine viaþa noastrã adevãratã viaþã, ceea ce necesitã angajarea întregii noastre fiinþe ºi totuºi a pricepe cã împlinirea unei astfel de sorþi, pe lângã contradicþiile existente în propria noastrã persoanã, întâmpinã ºi în viaþa
comunitãþii obstacole pe care nu le putem depãºi, a vedea cum slujirea este
împiedicatã nu doar de condiþiile exterioare, nu de puterea dominantã a altor
colectivitãþi, ci de aceeaºi contradicþie ce existã în noi ºi în ceilalþi deopotrivã  ºi cu toate acestea a persista în împlinirea misiunii, deoarece nu noi am
stabilit-o ºi nici n-o putem anula, a ne asuma greutãþile chiar dacã nu sperãm
sã le rezolvãm vreodatã: iatã ce înseamnã scopul educaþiei minoritare. A trãi
în lumea contradicþiilor ºi tensiunilor, a aprecia clar obstacolele pe care le
cauzeazã când minoritatea, când majoritatea, în realitate însã se nasc datoritã contradicþiei care existã între împlinirea rostuirii ºi natura umanã, a le concepe ca dificultãþi a cãror origine se aflã în noi, a lupta împotriva lor dezaprobând în primul rând propriul nostru eu opozant, care refuzã obligaþiile ºi
doreºte cu ardoare realizarea egoistã de sine, a lupta conºtient pentru slujire,
împortiva spiritului care o împiedicã: iatã esenþa educaþiei minoritare.
Munca educativã are aºadar scopul de a îndruma minoritatea spre un
mod de viaþã care asigurã realizarea rostuirii sale, slujirea alãturi de o altã
comunitate, lupta contra ispitelor care îndeamnã la negarea vocaþiei.
b) Din toate acestea se dezvoltã caracteristicile care au importanþã în
educaþia minoritarã. Deoarece existenþa minoritarã nu este doar o viaþã aºezatã alãturi de o altã comunitate  de cea majoritarã  sau contra ei, ci
împreunã cu ea slujeºte unor cerinþe divine ºi pentru cã ispita permanentã
pentru amândouã este sã se rupã una de cealaltã, fiecare încercând sã-ºi trãiascã viaþa separat, ceea ce trebuie aici realizat, în primul rând, atât prin
educaþia majoritãþii, cât ºi prin cea a minoritãþii, este înþelegerea ºi preþuirea celuilalt, respectul faþã de cealaltã parte, înzestratã cu misiuni ºi calitãþi
specifice, având propria ei autonomie ºi valoare în cadrul comunitãþii de
slujire. Rolul educaþiei este de a arãta cum trebuie înnodat firul relaþiilor nu
prin interesele stabilite de condiþiile exterioare, întâmplãtoare, ci în spiritul
slujirii comune. Alãturi de toate acestea trebuie sprijinite valorile spirituale ºi intelectuale determinante ale vieþii minoritare, ele trebuie cunoscute în
primul rând de comunitatea minoritarã în cauzã, iar apoi sã se facã ºtiute ºi
de cei cu care ea convieþuieºte. Prin ele se face cunoscutã realitatea spiritualã ce defineºte modul de viaþã al minoritãþii ºi în care ea are rostul împlinirii propriului destin. Valorile ºi specificitãþile devin hotãrâtoare cu adevãrat când se transformã în mijloace de realizare a misiunii primite, când vor
deveni factori purtãtori ºi formatori ai preceptelor primite de naþiune.
Minoritatea trebuie sã se autoeduce în spiritul supunerii, trebuie sã con221
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ºtientizeze cã existenþa ei este legatã de vocaþia slujirii, care-i dirijeazã
întreaga viaþã, iar rolul primit nu se împlineºte decât dedicându-se cu totul.
Atât minoritatea, cât ºi majoritatea vor urmãri ca toþi fii sãi sã dobândeascã
prin educaþie smerenia care-i va ajuta sã înþeleagã cã viaþa lor nu este un
scop în sine, ci este dedicatã acestei misiuni. Astfel va creºte o generaþie cu
gândire mai deschisã, care nu se va mai dedica cu uºurinþã în spirit ºi fapte unor scopuri ºi lozinci lipsite de conþinut, care va încerca sã-ºi organizeze viaþa dupã principiile cele mai înalte, care chiar dacã va simþi cã acest
lucru este aproape imposibil datoritã obstacolelor din afarã ºi din interior,
în prealabil discutate, nu va înceta sã perceapã în acelaºi timp forþa coercitivã ºi obligatorie a acestora. În sfârºit, o altã specificitate a educaþiei minoritare este încercarea de a crea o comunitate sufleteascã, interioarã printre
membrii ei, ceea ce nu va consta doar în soarta ºi misiunile comune, ci va
fi comunitatea în asumarea unui rol care ne obligã deopotrivã, la fel pe
mine ca pe ceilalþi, deoarece aparþinem unii altora prin modul de viaþã
minoritar pe care îl ducem. Nu dupã interese ºi simpatii individuale trebuie
deci sã ne judecãm ºi sã conlucrãm, ci ºtiind cã toþi suntem chemaþi la aceeaºi slujire. Astfel putem dobândi prin educaþie adevãrata solidaritate ºi
iubire printre membrii minoritãþii, fãrã sã avem sentimente duºmãnoase
faþã de alþii, oricine cu aceste principii va putea deveni un individ valoros
pentru viaþa minoritarã.
Iatã cum putem învinge ispitele care ar putea apãrea în cadrul educaþiei
minoritare. Una dintre ele ar fi aceea ca minoritatea sã-ºi educe membrii ei,
fãcându-i conºtienþi de valoarea lor diminuatã, de parcã starea de minoritar
i-ar transforma pe cei care trãiesc astfel în niºte indivizi fãrã prea multã
valoare, inferiori celorlalþi. Dacã educaþia va rãspunde acestor ispite, sufletele vor fi private de dorinþa de a munci, vor fi reduse la inactivitate sau distrugere, va pieri buna lor dispoziþie ºi în locul ei va apãrea decepþia, iar greutãþile vieþii ar putea fi percepute ca factori care anuleazã rostuirea, nimicesc
specifica misiune a slujirii printre celelalte popoare. A doua ispitã este cea a
umilinþei, a infidelitãþii faþã de propriul eu, al cãrei pericol este cã se pierde
percepþia imperativului specific al vieþii personale, iar odatã cu renunþarea
la el se vor pierde nu doar aptitudinile particulare, dar va fi compromisã
chiar ºi misiunea obligatorie a altor popoare legatã de locul respectiv. În sfârºit, a treia ispitã este inversul acesteia, o totalã rupturã de ideea convieþuirii
cu alþii, adoptarea unei autonomii false, de fapt atingerea unui propriu ºi
egoist obiectiv care face imposibilã slujirea comunã a popoarelor în acel loc.
Toate cele trei ispite nu pot fi evitate decât atunci când educaþia þine cont în
mod hotãrât ºi strict de faptul cã scopul ei nu este afirmarea, formarea unui
comportament vremelnic, a unor maniere care ar putea fi doar în anumite
situaþii urmate, dimpotrivã, toate acestea nu sunt decât urmãrile faptului cã
minoritatea este conºtientã de conþinutul rostuirii sale.
c) Urmãtoarea problemã este felul în care conþinutul acestei rostuiri se
exprimã în educaþia minoritarã. În general putem deosebi trei mari aspecte
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ale materiei educative. Primul întruneºte lucrurile referitoare la om, al doilea relaþiile lui cu ceilalþi, al treilea se referã la cunoaºterea lumii înconjurãtoare.
Privind primul aspect, trebuie reþinut faptul cã educaþia minoritarã prezintã viaþa sub forma unei slujiri pe care omul o realizeazã în supunere faþã
de propria rostuire. Minoritatea îºi educã membrii în spiritul ideii cã nu este
tot una cum trãiesc, ce fel de concepþie au despre munca ºi vocaþia lor, ci au
anumite obligaþii, depind de misiunea primitã. Astfel devine necesar ca propriile valori spirituale sã nu le mai considere ale lor, ci doar mijloace prin
care se poate sluji, sã se îngrijeascã de întãrirea ºi progresul lor, propriile
bunuri materiale sã fie ºi ele considerate mijloace în folosul comunitãþii, din
sporirea lor sã nu rezulte îmbogãþirea proprie a individului, ci sã se caute
servirea celor mai înalte scopuri ale colectivitãþii. Progresul cultural, ºi anume progresul în adevãrata culturã, cea spiritualã, viaþa imaculatã, elevatã,
autodisciplina severã, manifestarea cât mai multilateralã a talentelor, fidelitatea faþã de munca fãcutã, toate acestea servesc împlinirea unei misiuni în
viaþa fiecãruia. Va trebui sã reziste ispitelor care apar mereu în viaþa omului
din rândul unei minoritãþi, sã lupte împotriva oricãrei situaþii nedemne, sã
se foloseascã de orice ocazie pentru a-ºi lãrgi orizontul ºi a-ºi îndrepta judecata; toate acestea pentru a putea deveni mai puternic, mai conºtient, pentru
a putea face faþã responsabilitãþii avute.
Acest punct de vedere este important de asemenea sub aspectul educaþiei privind problema relaþiilor cu ceilalþi. În acest caz educaþia minoritarã
trebuie sã renunþe la orice romantism fals sau sentimentalism plin de prejudecãþi. Doar cei care vãd rostuirea printr-o slujire comunã aparþin unei
comunitãþi, de aceea nu modul de manifestare exterior al colectivitãþii va fi
decisiv, ci þinuta eticã a celor ce o formeazã. Membrii ei se leagã prin asumarea comunã a unui imperativ ºi nu prin apartenenþã rasialã. Nu amiciþia ce
acoperã greºelile ºi pãcatul, nu formarea comunitãþii de interese este scopul
urmãrit, ci trebuie plãmãditã o colectivitate ai cãrei membri doresc reciproc
sã se ajute, sã se ridice, sã se înnobileze. Doar pledarea pentru o comunitate
minoritarã, luarea de poziþie unanimã încã nu înseamnã în realitate ºi unitate; ea se manifestã în asumarea comunã a unei rostuiri prin slujire. De aceea, educaþia are aici rolul de a forma membri disciplinaþi, conºtienþi de ei
înºiºi, fideli faþã de comunitatea pe care o slujesc. Ei nu trãiesc pentru sine,
orice interes privat sau ambiþie personalã trebuie puse pe planul doi. Minoritatea nu trãieºte nici pentru realizarea exterioarã a vieþii sale, aºadar va trebui sã amuþeascã în faþa imperativului rostuirii pânã ºi aºa numitele interese comune. În aceastã disciplinã întru misiune trebuie privitã ºi problema
relaþiilor cu ceilalþi. În primul rând relaþiile cu majoritatea trebuie cultivate,
adicã trebuie cãutate posibilitãþile de conlucrare într-o rostuire comunã, ºi
nu manifestãrile provizorii. În relaþiile interne, membrii minoritãþii, supuºi
aceleiaºi porunci, sunt obligaþi la dragoste faþã de semeni. Deºi într-un mod
strict ºi ferm au comuniune unii cu ceilalþi, doar cei care îºi asumã aceastã
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obligaþie foarte serios, totuºi ei nu pot uita cã rãspund ºi pentru cei care nu
mai au aceastã conºtiinþã, cei care n-au învãþat sã înþeleagã ºi sã preþuiascã
aceastã comoarã comunã, vor trebui sã-i conducã ºi sã pãstreze ºi identitatea
lor, nu pentru conservarea lor numericã, ci mai degrabã pentru cã prin
înstrãinarea lor se pierde temelia existenþei proprii. Disciplina atrage dupã
sine o cerinþã: de a-i educa pe membrii minoritãþii întru fidelitate unii faþã
de ceilalþi, supunere faþã de conducãtori, participare la muncã fãrã sã fie
egoiºti, înþelegere a faptului cã aceastã muncã se face în spiritul celui mai
înalt imperativ.
În al treilea rând, în educaþie se impune cunoaºterea lumii înconjurãtoare. Aici criteriile sunt din nou identice cu cele ale educaþiei minoritare.
Membrii minoritãþii vor trebui sã înveþe cã au obligaþia de a cunoaºte lumea
care îi înconjoarã. Lumea nu are valoare în sine, doar în mãsura în care materializeazã locul în care se desfãºoarã slujirea. Astfel, dacã o concepem ca pe
un mijloc legat de materie, nu vom cãdea în ispita dispreþuirii, elogierii sau
adorãrii lumii. A cunoaºte pãmântul pe care trãim, a pricepe fenomenele,
evenimentele din lumea înconjurãtoare ca locul în care muncim împreunã
cu alte naþiuni; pe lângã posibilitãþile comune locul unei misiuni speciale,
pe lângã rostuirea universalã, împlinirea ºi slujirea sa individualã care ne
obligã  iatã cum putem percepe lumea prin prisma educaþiei minoritare.

2. Organizarea educaþiei în viaþa minoritarã
a) Deoarece educaþia cuprinde nu doar îndrumarea generaþiei actuale,
dar ºi autoeducaþia întregii minoritãþi, aceastã activitate se lãrgeºte mult dincolo de zidurile ºcolii. Ea va fi munca comunã a întregii colectivitãþi, în care
toate organizaþiile vor trebui sã conlucreze unanim ºi nici o laturã a vieþii nu
se poate lipsi de o astfel de manifestare de sine a existenþei minoritare. Ideea cã minoritatea împreunã cu alþii, în mijlocul lor, împlineºte o rostuire, trebuie sã penetreze toate aspectele vieþii, orice activitate ce vizeazã menþinerea existenþei umane. Unitatea educaþiei minoritare aºadar nu depinde de
anumite cunoºtinþe sau de manifestarea anumitor interese comune, ci de o
concepþie valabilã pretutindeni, unde trãieºte ºi lucreazã o minoritate. Dacã
unitatea nu s-ar manifesta decât în cadrul unor organizaþii de suprafaþã, ar
exista pericolul cã odatã cu desfiinþarea lor, ar înceta întreaga activitate educaþionalã, în cadrul minoritãþii s-ar manifesta inconºtienþa, dezorientarea ºi
dezinformarea, s-ar pierde spiritul care ar trebui sã-i conducã în viaþã. În
schimb, dacã orice organizaþie ºi formã de manifestare, unde oamenii alcãtuiesc un colectiv, cunoaºte spiritul ºi scopul educaþiei minoritare pânã
acum discutate, dacã îºi însuºeºte în mod conºtient ºi doreºte sã-l aplice
printre cei cu care conlucreazã, atunci nu va exista pericolul ca aceastã activitate sã devinã doar formã goalã, încercare dezechilibratã sau o intreprindere particularã. Astfel, cel mai important este clarificarea scopului educaþiei
minoritare ºi înrãdãcinarea adevãratului ei spirit.
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Spiritul ºi comunitatea în cauzã nu pot rãmâne însã doar în posesia unora, a celor puþini la numãr, ele fiind bunuri, izvoare ale existenþei întregii
comunitãþi. De aceea trebuie aplicate tuturor pãturilor naþiunii. Extrem de
importantã este din acest punct de vedere relaþia dintre educaþia minoritãþii
ºi popor, cunoaºterea ºi studierea poporului, a întregii societãþi minoritare
pentru a se familiariza cu cadrul, formele ºi fiinþa care vor fi locul formãrii
spiritului educaþiei minoritare, pentru a se putea manifesta în cadrul unor
forme ce-i programeazã viaþa. Toate aceste forme, cadre ºi date nu pot însã
hotãrî conþinutul spiritului. Aºa cum trebuie cãutate formele, condiþiile de
viaþã în care se petrece orice aspect al vieþii poporului ºi vegheazã manifestarea lor nealteratã, tot la fel trebuie þinut cont ºi de faptul cã ele nu se pot
confunda cu spiritul vieþii minoritare, acest spirit nu le caracterizeazã, deoarece el fiind imperativul rostuirii, este strãin de forme, nu se poate deduce
cu ajutorul lor, iar manifestãrile vieþii populare sunt doar cadrul în care trebuie auzitã ºi împlinitã porunca primitã. Este însã necesar ca aceastã poruncã ºi spiritul unitar al educaþiei, ce face cunoscute rolurile date ºi duce la
supunere faþã de ele, sã-ºi gãseascã locul chiar ºi în mijlocul oamenilor simpli ai poporului. Astfel se poate pãstra esenþa rostuirii minoritare, independentã de relaþiile ºi condiþiile umane, astfel se poate ea impune, fãrã sã þinã
cont de schimbãrile sociale, economice ºi culturale, ca forme cu obligativitate faþã de un imperativ divin ºi care se manifestã în viaþa noastrã prin slujire. Nu poate exista aºadar nici un cerc sau grupare din rândul minoritãþii
cãreia acest spirit ce pune educaþia în slujba recunoaºterii rostuirii ºi împlinirii sale ar putea sã i se parã prea ridicat, sau prea scãzut, care ar putea fi
exclus, sau ar crede cã el nu mai are nevoie de educaþie. Acceptând aceastã
idee, unitatea se realizeazã cu adevãrat, devin într-adevãr fraþi toþi cei care
fac parte din comunitate, dar nu împotriva celorlalþi, ci împreunã cu ei, nu
în opoziþie cu majoritatea, ci prin împlinirea diferitã a unei misiuni comune,
datã de o putere divinã, obligatorie ºi pentru majoritate.
b) Printr-o trecere în revistã a teritoriilor de manifestare a activitãþii educative, trebuie acum arãtate, cu câteva aspecte, cum se va impune prin ele
spiritul unitar al educaþiei minoritare.
O astfel de primã formã comunitarã este familia, care nu-i altceva decât
cea mai micã parte componentã a unei colectivitãþi minoritare. ªi din acest
punct de vedere este important ca în familie copiii ºi pãrinþii sã nu aibã doar
o legãturã formalã, bazatã pe interesele vieþii cotidiene, ci familia sã fie o realã comunitate educativã care va pregãti copiii pentru marile confruntãri ale
vieþii colective. De aceea, ca o problemã de maximã importanþã, se impune
restabilirea bunelor relaþii între pãrinþi ºi copii, refacerea familiei ca o realã
comunitate spiritualã, redobândirea obiceiului de muncã comunã, susþinere
ºi ajutor reciproc. Copilul va trebui sã înveþe în familie cã are obligaþia de a-ºi
face munca în virtutea unei porunci a vieþii, cã nu interesul material, nu
ambiþia personalã ºi nici doar înclinaþia  cât de multe ocupaþii suntem azi
obligaþi sã avem, fãrã sã fim atraºi câtuºi de puþin , ci acel spirit de slujire
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sã-l îndrume, cu care, supunându-se unui imperativ superior, îºi pune viaþa
în slujba sa. În sânul familiei va trebui sã cunoascã legãtura cu cei cu care se
aflã în aceeaºi colectivitate, valorile comunitãþii, pe care trebuie de asemenea sã le utilizeze în vederea cunoaºterii ºi împlinirii rostuirii sale, aici va
trebui sã perceapã cã porunca datoriei stã deasupra vieþii. Aºadar, din punct
de vedere al colectivitãþii minoritare, nu este fãrã interes viaþa familiei, rolul
ei educativ, precum nu este mai puþin important nici faptul cã întreaga
comunitate trebuie sã contribuie la formarea unor familii capabile de a-ºi
îndeplini rolul lor.
Un alt organ al educaþiei minoritare este ºcoala, bine ilustrat de ºcolile
confesionale. La aceste instituþii întâlnim trei aspecte ºi problema lor constã în aplicarea acestora. Primul aspect este faptul cã ºcolile fac parte din
învãþãmântul public condus de stat ºi în cadrul lui instituþiile de învãþãmânt trebuie sã constituie unul din pilonii existenþei statului. În mod natural, statul pretinde ca ºcoala sã formeze cetãþeni loiali, crescuþi în spiritul
acelui stat, familiarizaþi cu intenþiile lui. Astfel, statul impune ºcolii anumite dispoziþii cu scopul de a asigura nu doar patronatul sãu, dar ºi amprenta
sa spiritualã asupra învãþãmântului, a educaþiei. Al doilea aspect de care
trebuie þinut cont este faptul cã ºcoala, atât educatorii, cât ºi cei educaþi
aparþin unei minoritãþi, iar aceastã apartenenþã nu-i doar o relaþie superficialã, exterioarã, ci un mod de viaþã, care-ºi uneºte membrii conform unui
spirit menit sã formeze copiii ºi tinerii conºtienþi de rolul lor în comunitate. Al treilea aspect se leagã de faptul cã ºcoala aparþine bisericii ºi este susþinutã de ea pentru a educa în propria credinþã ºi religie, pentru a clãdi din
convingerile sale spirituale ºi normele de existenþã susþinute de ea o temelie sigurã. Toate aceste trei aspecte ar putea fi o povarã greu de suportat dacã
ar fi concepute ca situaþii care se exclud una pe alta sau îºi anuleazã reciproc efectele. Realitatea este cã impedimentul mereu existent între obligaþia
de a sluji viaþa colectivã conform rostuirii sale ºi realitatea umanã se manifestã ºi aici, totuºi trebuie încercat, ºi se ºi poate realiza formarea ºcolii în
funcþie de cele trei cerinþe. Dacã ºcoala nu va fi privatã de menirea sa ca
organ al educaþiei colective, atunci ea, în pofida acestor triple cerinþe, va
putea sã corespundã rolului sãu. Dacã statul doreºte sã asigure prin intermediul ºcolii ca fiecare cetãþean sã devinã, conform aptitudinilor proprii ºi
în respectul acestora, un slujitor al rostuirii popoarelor care convieþuiesc în
cadrul statului, fiind conduse, dupã voinþa lui Dumnezeu, de poporul
majoritar, dacã minoritatea vede în ºcoalã locul unde copilul este educat în
vederea recunoaºterii ºi slujirii acestei porunci a vieþii, care trebuie acceptatã nu singurã, nu într-o izolare egoistã, ci în comunitate cu celelalte
popoare, într-o comunã slujire, dacã biserica va crede cã menirea ºcolii nu
este doar susþinerea unor interese confesionale limitate, ci educaþia copilului, care însuºindu-ºi materia învãþatã în colectivul ºcolii va putea sã
cunoascã caracterul absolut ºi obligatoriu al poruncilor lui Dumnezeu ºi se
va considera supus acestora, atunci ºcoala, care altfel ar fi sfâºiatã de puteri
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ºi cerinþe contradictorii, ar putea deveni un punct de sprijin plin de armonie, þinând în echilibru aceste trei criterii, fãrã ca vreunul sã-ºi piardã permanenta sa legãturã cu scopul suprem. Evident, ºcoala, la fel ca individul,
se consumã mereu în ce priveºte o cerinþã atât de greu rezolvabilã în activitatea cotidianã, însã cunoaºterea ºi recunoaºterea ei, încercarea de a-i corespunde înlesnesc atingerea scopului.
O astfel de sarcinã a ºcolii minoritare înseamnã ºi o totalã identificare,
pe plan spiritual ºi intelectual, cu viaþa minoritãþii, nu doar formal, ci într-un
mod interiorizat. Chiar dacã n-ar avea altã sarcinã, decât sã transmitã cunoºtinþe, totuºi ar necesita un oarecare sprijin din partea acelora a cãror copii
se formeazã prin intermediul ei. Deoarece atingerea unui anumit grad de
culturã este un mijloc, nu indispensabil, dar de dorit pentru membrii minoritãþii pentru a recunoaºte scopul suprem al propriei existenþe dupã care
trebuie sã trãiascã, va fi necesarã obþinerea celui mai înalt grad posibil de
culturã ºi perceperea ºcolii ca instituþie necesarã pentru obþinerea ei. La
rândul ei, ºcoala va trebui sã fie, pe lângã ºi dincolo de faptul cã oferã
cunoºtinþe ºi un anumit grad al culturii, un real instrument formator al
copiilor; ei vor trebui aici sã primeascã nu doar cunoºtinþe, dar ºi sã dobândeascã acel simþ pentru cele mai mãreþe misiuni, sã devinã capabili de a le
împlini. ªcoala trebuie sã ajungã la acestea prin educaþie, îngrijire sufleteascã ºi dragoste. Astfel, cele trei obiective ale statului, minoritãþii ºi bisericii
se pot contopi în opera de educaþie a unei generaþii, care doreºte sã slujeascã prin ele nu niºte contradicþii, ci o rostuire divinã având, dincolo de
formele sale variate, un conþinut identic.
Despre bisericã ca instrument al educaþiei în mare parte am vorbit deja.
Menþionãm încã faptul cã sarcina bisericii în viaþa minoritarã nu-i atât educaþia prin activitãþi exterioare, soluþii instituþionale, participare activã la problemele vieþii din afara ei, ci sã vegheze asupra criteriilor supreme ale întregii existenþe. Misiunea ei este, fiind obligatã sã propovãduiascã oamenilor
preceptele divine, ca conºtiinþa rostuirii ce îndrumã minoritatea sã nu
pãleascã, conþinutul ei sã fie clar pentru toþi ºi sã nu devinã instrument vremelnic al diferitelor interese, sau sã nu se identifice cu interesele unor grupuri sau indivizi. Este obligatã sã-ºi ridice glasul împotriva oricãrei necredinþe, idolatrii care ar înlocui cuvântul lui Dumnezeu cu slogane omeneºti
ºi care ar întina puritatea vieþii. Aceastã lucrare devine indispensabilã vieþii
minoritare.
În sfârºit, în munca educativã pentru minoritate are ramuri care se
manifestã prin activitatea liberã a unor societãþi, asigurând condiþiile necesare activitãþii ºtiinþifice, ale însuºirii de noi cunoºtinþe sau îmbogãþirii
celor existente, ale rãspândirii operelor literare. Pentru realizarea lor trebuie
sã se contopeascã în spiritul educaþiei minoritare, sã realizeze cã existenþa
lor nu este una pentru sine, ele nu existã doar ca unele grupãri izolate sã-ºi
caute cu ajutorul lor propriile interese ºi sã distrugã prin activitãþi nelegate
de obiectivul colectiv comuniunea spiritualã existentã, ci ca sã conlucreze
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în viaþa minoritãþii. Astfel, ideea slujirii ce dirijeazã întreaga viaþã minoritarã leagã, obligã, sprijinã ºi în acelaºi timp cere maximã responsabilitate
pentru a urmãri înfãptuirea ºi slujirea comuniunii, contribuind totodatã la
frumoasa muncã a comunitãþii.
Ceea ce am reuºit sã spunem despre problema educaþiei minoritare
rãmâne sumar ºi incomplet. Locul nu ne permite sã intrãm în detalii, pentru
cã detaliile ar necesita o muncã mai minuþioasã. De aceea, tot ce ne-a preocupat în rândurile de mai sus au fost doar unele criterii. Nu sunt altceva decât
idei, care pot fi secþionate, aplicate pentru detalii, folosite eventual pentru
rezolvarea anumitor aspecte ale problemei. Însã de multe ori nu rezolvãrile
sunt importante, deoarece viaþa nu este ansamblul soluþiilor, ci a încercãrilor
de a realiza, lupta continuã pentru a putea fi apþi în faþa unor cerinþe irealizabile, a misiunilor de neînþeles ºi totuºi obligatorii. Sarcinile sunt mereu mai
mari decât noi ºi condiþiile în care trãim, dar prin faptul cã recunoaºtem obligativitatea lor, le acceptãm, încercãm sã ne adaptãm la ele, facem deja pasul
care ne ridicã la o viaþã superioarã, din înãlþimile cãreia multe par altfel. Iar
minoritatea este nevoitã, dar prin situaþia ei specificã are ºi darul de a împlini voinþa divinã.
În Erdély Helikon, 1-3/1938, p.1-12; p.121-131; p.169-178.
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SPIRIT ªI MORALÃ
Când eram tânãr am auzit deseori deviza spiritului superficial: morala
este relativã! În urma lui Voltaire ºi France[1] s-a luat în serios afirmaþia sarcasticã conform cãreia pânã ºi eternitatea depinde de faptul cã un guvern,
aflat la putere în momentul dispariþiei noastre, ne recunoaºte sau nu ca adepþi
ai sãi. În vremuri confuze pânã ºi ironia tulburã, probabil de aceea Isus Hristos n-a folosit niciodatã aceastã armã. În timpul putrezirii rafinate, spiritul e
mai de preþ decât morala ºi caracterul, ºi doar perioada constructivã, de refacere ulterioarã, va gãsi pentru spiritul ce se pretinde superior moralei denumirea potrivitã: die Freude zu stinken  dupã cum spunea Nietzsche 
bucuria asupra reavoinþei. Pentru a recunoaºte fenomenul ºi a-i veni de hac,
va trebui mai întâi sã trecem prin perioada de glorie, apoi prin apusul ºi falimentul spiritului, pentru ca pe urmã sã putem înþelege fãrã patimi reacþiile
iritate ale moralei.
Fundamentul moral al vieþii spirituale maghiare  ºi în cadrul ei a celei
ardelene  a existat bineînþeles ºi atunci când în presa ºi literatura de colportaj se obrãzniceau cu impertinenþã acei copii ai strãzii, ai moralei în decãdere. Cei mari, care se înfruntau pe tãrâmul spiritului, nu au pãrãsit niciodatã
principiul neîntinat al unei morale populare, naþionale, eventual umaniste
sau religioase. Kölcsey ºi Berzsenyi, Bajza ºi Döbrentei, Széchenyi ºi Kossuth, apoi Kossuth, Kemény ºi Ferenc Deák, Petöfi ºi Vörösmarty, dupã care
Arany ºi Reviczky, împreunã cu János Vajda, mai târziu Ady ºi Jenõ Rákosi,
iar în sfârºit Babits ºi Dezsõ Szabó s-au înfruntau mereu, pe temeiul unor
norme etice, în legãturã cu anumite postulate spirituale potrivite pentru dezvoltarea unor categorii morale în cadrul maghiarimii. Ca ºi Beethoven, ei
simþeau cerul înstelat deasupra lor ºi erau pãtrunºi de legea moralã; din
pãcate însã, clasa noastrã de mijloc  în marea ei majoritate!  nu avea cultura necesarã sã înþeleagã folosul luptelor duse de ei, întrucât acestea serveau progresul. Aceastã clasã nu ºtia cã viaþa este rezultanta contradicþiilor,
iar o astfel de atitudine am moºtenit-o noi, prima generaþie a vieþii spirituale ardelene de dupã Trianon. Trebuia sã scoatem spiritul nostru public 
atrofiat într-unul minoritar  din aceastã indiferenþã ostilã sau rezervatã prin
acþiunea moralei ce reînvie naþiunea, prin exemplul dat de noi, în sensul cã
totul renaºte prin noi înºine!
În 1919 naþionalitatea maghiarã din Ardeal era profund jignitã de descentralizarea forþatã din sfera gândirii. Considera aceasta ca o adevãratã decapitare ºi n-a sesizat decât mai târziu, auzind vocea îndãrãtnicã ºi hotãrâtã a vorbitorilor din ventriloc, cã între timp i-au crescut capete noi. Din punct de
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vedere naþional considera ca infidelitate ceea ce în concepþia biblicã era cea
mai realã neliniºte: poporul neînvãþat piere! Clasa noastrã de mijloc nu ºtie
nici astãzi ceea ce poporul francez ºi german a învãþat prin educaþie, faptul cã
partea cea mai vizibilã a unui popor este fruntea, cultura sa; scrisul sau orice
altã activitate a intelectului nu pot fi considerate simple plãceri ori o variantã de a-þi câºtiga pâinea mai uºor. În zilele noastre vuieºte din nou prin Europa Centralã cuvântul sângelui, iar în aceastã furtunã prima greutate care se
aruncã în apã de pe punte este cultura! Cu toate cã este greu sã concurezi cu
sângele, iar frântura de naþie  precum noi aici  care nu stãpâneºte un imperiu politic de acelaºi sânge nu are altceva decât propria culturã, exprimatã
prin voci care se fac auzite, care cer respect ºi, mai mult, capãtã autoritate. Ar
însemna o sinucidere lentã dacã am renunþa, în vãpaia luptelor economice
primitive, la aceastã primordialã vitaminã întãritoare. Ce observãm totuºi? Au
trecut deja douã decenii de când cultura maghiarã din Ardeal întreþine lupta
care-i asigurã existenþa, însã masa poporului de aici aproape cã nu ºtie nimic
despre ea, deoarece clasa de mijloc n-a crezut de cuviinþã s-o transmitã înspre
pãturile de jos. Mai mult chiar! Propagã ideea ca aceastã culturã de cea mai
înaltã þinutã, care ar avea nevoie de cel puþin o generaþie ca sã coboare la nivelul maselor, sã facã ea acest pas de bunã voie, sã devinã poporanistã, sã se
dizolve ca Endre Ady în László Mécs, sã se facã pe placul poporului. Azi-mâine vom fi poate sfãtuiþi sã coborâm la nivelul calendarului!...
De vinã este concepþia transmisã din vremea anterioarã, ale cãrei argumente grave îmi sunt la fel de cunoscute ca ºi gesturile sociale arogante, ºi
anume cã dincolo de calea largã a culturii generale ºi a tradiþiilor, orice progres spiritual duce spre descompunere. Sã scriem ºi sã fim artiºti precum
Petõfi, pe înþelesul tuturor ºi sã aspirãm la cântecul popular. Adepþii respectivei concepþii uitã însã cã partea cea mai frumoasã a liricii lui Petõfi nu este
cunoscutã nici astãzi în popor, cei care l-au imitat au decãzut în dilentatism,
iar Arany, doar în parte, ºi Vörösmarty, deloc, nu scriau pentru popor. Încã îl
mai vãd pe István Tisza care îl critica plin de porniri nobile pe Kernstock, care
de atunci a expus chiar ºi în galeria Uffizi. Îl aud pe Apponyi care-l roagã pe
Ady sã se schimbe, ºi încã câþi alþii nu trãiesc printre noi, cei pentru care doar
cuvintele mãgulitoare sunã artistic. Neînsemnaþii noºtrii pãzitori ai moralei
refuzau cu îngrozire patrioticã ºuieratul de bici al profeþilor, strigau dupã
judecãtori ºi stigmatizau ca imoralã flacãra sfântã a criticii, dornicã sã îndrepte. Un avocat ardelean, bine plãtit, îmi spunea în 1922 ameninþãtor la auzul
numelui lui Károly Kós: ªi ardelenii încep deja!, iar eu am simþit atunci
pentru prima oarã cât e de justificat tonul separat al geniului ardelean. ªi am
început sã nu mai pun atâta preþ pe gustul estetic al clasei funcþionarilor de
*
ieri ºi al gutgesinn-ilor bunei digestii, pentru cã timpul ne presa ºi trebuia sã
ne ocupãm de ziua de astãzi ºi de mâine. A trebuit sã începem schimbarea
interioarã, ca sã putem genera schimbãri sãnãtoase la întregul popor.
*
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Evident, trebuie sã scriem, sã pictãm ºi sã practicãm ºtiinþa pentru o cât
mai largã masã a poporului! Dar fãrã sã ne coborâm la nivelul lui actual, ci
sã ridicãm la noi, prin noul mesaj, cât mai mulþi maghiari! Toate acestea nu
mai sunt astãzi utopii! Vrând-nevrând, ne-am însuºit în bunã parte recuzitele de toate zilele ale vieþii minoritare, iar unii le ºi pun în practicã cu profit;
problema este cã sunt aplicate doar individual, în vreme ce utilizarea în folosul colectivitãþii o aºteaptã fiecare de la celãlalt. Nu avem o educaþie în folosul naþionalitãþii ºi nici o forþã promotoare în beneficiul comunitãþii. Eu nu
pot condamna egoismul individului minoritar; niciodatã n-am avut resentimente faþã de el, deoarece experienþa mea de transilvãnean de pânã acum
aratã cã saºii sunt oameni cu stare, românii se înstãresc, iar noi maghiarii ne
schimbãm starea. N-am absolut nimic împotrivã ca idealul de Enrichissezvous! sã devinã comun în faþa maghiarilor, sapã câine, ai ºi tu! Dar reclam
de ani de zile indiferenþa ucigãtoare, care din lipsa unui ordin politic nu se
aliniazã la comanda intelectului ce rãsunã în rândul poporului, iar sabotajul
vine tocmai din partea clasei de mijloc. Prin aceasta se manifestã, dupã
mine, slaba moralitate a spiritului maghiar din Ardeal...
Totuºi, cele mai bune cãrþi maghiare scrise în Ardeal, fãrã sã fluture lozinci ieftine, ne mai atrag atenþia  în afarã de onoare  ºi asupra acestui bun
colectiv naþional! Poeþii noºtri din platoul transilvan, aceºti spectatori
maghiari, aproape cã ne-au îndoctrinat cu pericolul fericit al apartenenþei
comune ºi frumuseþea ei lipsitã de accent. Imaginea carsticã a lui [Sándor]
Reményik, acel fel de a fi pe culme al lui [Lajos] Áprily, singurãtatea îndãrãtnicã a lui [László] Tompa, avalanºa melodioasã a lui [István] Szombati
Szabó, ne-au ademenit cu tãinuite lacrimi de poet într-o singurã comunitate. Iar în prozã, uriaºa bãrbãþie pudicã a lui Károly Kós, aventura pe tãrâmul
umanului a lui [Aladár] Kuncz, religiozitatea sa literarã, patriotismul peisagistic inocent al lui [Áron] Tamási, sclipirile de limbaj ale lui [József] Nyírõ,
toate la un loc aratã un portret regional spre maghiarimea universalã: cât de
unul ca unul suntem, cât de mult simþim cã toate acestea sunt ale noastre 
sunt lucruri care existã pentru noi![2] Cât de mult ne doare, cât de aprig ne
apãrãm, când dincolo suntem acuzaþi de spirit comercial, de provincialism,
*
de miicime ºi atitudine à la Gascogne ! Revistele noastre sunt ticsite de frazele transilvanismului, chiar ºi de aceea, cotidienele repetã la infinit înclinaþiile spiritului nostru cãtre cantoane. Au toate acestea vreun suport moral?
Da, au! Iar ceea ce existã nu este aºa dintr-o întâmplare!
Deoarece nici un Apáczai Csere János de astãzi nu vrea sã fie îngropat
lãsând în urmã doar o singurã frazã! Deoarece poporul maghiar n-are ochii acoperiþi ºi nu orbii conduc aici pe cei fãrã vedere! Tot comercialismul ºi toatã
superficialitatea, neºtiinþa ºi îngâmfarea ce se poate citi în lumea literelor de la
noi se întâlneºte ºi în altã parte, ºi la civilizaþiile mai mari. Fiecare literã este de
plumb, e plãmãditã din materie, iar materia este grea ºi fragilã, pe când lumina
*
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sufletului, moralitatea, este darul pasiunii tragice, neîntinate ºi devotate. Cã
spaþiul literar din Ardeal nu se aflã tocmai pe culmile exigenþelor este normal,
deoarece e fãcut de oameni ºi cere bani. Doar cine-i orb nu vede cu cât are mai
mulþi martiri decât orice alt domeniu public! Însã orice credinþã se transformã
în gura omului în credit, iar aceastã noþiune lumeascã, publicitarã, îi duce în
eroare pe cei ce se îngrijoreazã în numele moralitãþii nepãtate.
Aici sunt la modã, de pildã, uralele vieþii economice, cele care umple
viaþa noastrã publicã. Pe cât de greºitã ar fi opunerea, pe atât de eronatã ar fi
trecerea sub tãcere a pãrerii critice cã în acest domeniu încã ar fi nevoie de
mai puþinã zarvã ºi de mai multe fapte. Gunoiul de grajd este penetrant ºi
este folositor, dar nu trebuie confundat niciodatã cu moralitatea, fermentul
sufletului care dã formã pâinii spirituale a poporului nostru. Nici nu mã tem
de faptul cã orientarea economicã a intelectualitãþii noastre ar putea dãuna
hranei sale spirituale. Mai degrabã cred cã dupã acest al doilea pas minoritar de dupã Trianon, poporul nostru nu va mai da atenþie înfloriturii de litere, diletantismului exagerat, înflãcãrãrii triumfãtoare, paradei sterile a
mesitelor, idealizate de romantismul zgomotos al plevei literare, într-un singur cuvânt: acest popor se va maturiza, dacã se ridicã pe plan economic ºi
îºi va dori credinþã în loc de opiu, vigoare în loc de balastul inerþiei, o literaturã a destinului în locul pãlãvrãgelii celor cu suflet frumos. Este adevãrat:
ºi maghiarii sunt materialiºti ºi sãraci lipiþi pãmântului, ca orice alt popor cu
rãdãcini bine înfipte în pãmânt. Tocmai de aceea este însã scrisul vehiculul
literaturii iar spiritul un vehicul al moralei, pentru ca prin intermediul
cuvântului cãlãuzitor transmis prin megafon sã se împiedice confundarea
inimii cu stomacul ºi a minþii cu aparatul genital. În vremuri grele cuvintele atârnã greu, ºi oare ce fel de literaturã este aceea care pãrãseºte cârma spiritualã a poporului sãu?!
Cãci literatura ºi economia merg mânã în mânã pe aceastã planetã necunoscutã, precum trupul cu sufletul. Îngrijirea amândurora înseamnã culturã,
însã confundarea lor este politicã. La scriitorii mai tineri ºi cu lipsuri în culturã: politicã literarã. Orice scriitor este bardul neliniºtilor sale ºi depinde de
scriitor dacã acestea devin sau nu de dimensiuni naþionale! Din prima generaþie aº putea oferi cu uºurinþã exemplele acelor scriitori care sugerau ideile lor
conºtienþi de scopul urmãrit, dar întotdeauna cu mijloace artistice. Cea de-a
doua generaþie, care este ispititã de nefericita expresie a realitãþii poporului
 ceea ce o îndepãrteazã de sinequanonul artistic al literaturii , va învãþa din
propriile nereuºite doar dupã ce un util imperativ al epocii, o atitudine la
modã îºi va mai pierde din luciu, cã moralitatea sa artisticã trebuie plãmãditã
din tot ce-i mai bun în ea ºi nu din mijlocul poporului. Zguduitor: pânã acum
doar unul singur dintre cei ce ºi-au propus studierea satelor, ºi anume Gyula
Illyés, a rãmas artist  deoarece el a fost artist ºi înainte de a fi atins de aceastã umbrire a ºtiinþelor sociale. Nu tema îl face pe scriitor valoros, ci scriitorul
dã valoare temei. Cea mai mare imoralitate a artei apare atunci când, precum
þiganul, comenzile consumatorului sunt considerate mai presus de auzul lui
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de artist, de cerinþele propriei conºtiinþe. Atunci când ideea cãlãuzitoare a epocii este acceptatã doar din dorinþa de a fi la modã ºi nu din entuziasm.
Toate acestea nu sunt acuzaþii, ci numai opinii personale. ªi teama cã orice statisticã demograficã privind familiile cu un singur copil ar merita sã fie
transpus într-un roman. Ca pe vremuri, când doar fiecare a zece mia odã
patrioticã de 15 martie avea vreo legãturã cu literatura, tot aºa ºi acum, numai
câteva însemnãri sãteºti pot fi puse pe talgerul artistic. ªi ar fi bine ca acest
gen sã fie degrabã transferat la una din secþiile ºtiinþifice ale Societãþii
Muzeului Transilvan sau ale Uniunii Maghiare de Culturã Publicã din
Transilvania[3], care cu aparatul necesar ºi cu scriitori serioºi deja consacraþi
ar realiza cea mai utilã muncã naþionalã de-a noastrã: prelucrarea sociologicã
a mediului de viaþã maghiar din Ardeal. Scriitorii sunt stâlpii poporului, însã
nu fiecare literã de-a lor este literaturã sau, mai mult chiar, artã! Altfel nu ar
putea fi lãudate îndestul  cu neglijarea criteriului cel mai sever, cel artistic 
realizãrile în acest sens de pânã acum ale tinerilor noºtri scriitori: dorinþa lor
de-a ajuta în mod curat ºi de a afirma adevãrul fãrã iluzii. În acestea constã
surplusul lor moral faþã de prima generaþie care nu tindea mai presus de toate spre luciditate. Se pune însã întrebarea, dacã fanteziile poetului nu devin
mâine adevãruri mai utile decât inspiraþia unor nevoi la care asistãm în prezent, imperativul vremii, dupã îndeplinirea cãrora se va pune din nou accentul pe frumuseþea eternã a scrisului ziditor al naþiunii. Individul este mai
nemuritor decât epoca, întrucât cea din urmã este doar o noþiune abstractã.
Polemica de acum dintre generaþii, privind treburile transilvane, ne face
sã punem întrebarea: existã oare conþinut moral în spatele transilvanismului, care este considerat de unii o nãlucã, de alþii chiar politicul, dar care în
opinia generaþiei mele este imboldul umanistic al Ardealului, fermentul sãu
central-european, alb ºi sãnãtos ca iaurtul, singurul regim al pântecului
deranjat de ºovinism. Scriitorii saºi au spus despre transilvanism cã nu-i altceva decât toleranþa cu care lãsãm vecinul sã se manifeste. Den Nachbar gelten lassen. Iar un gânditor român a considerat transilvanism acel fapt prin
care nu cel ce aruncã piatra cea mai grea în grãdina vecinului este considerat cel mai mare patriot român. Iatã câte probleme are morala transilvanã în
legãturã cu vecinul! Vecinul este mai important decât o rudã, fiindcã acesta
poate mai repede sãri în ajutor în caz de vreo nenorocire, iar dacã ne certãm,
viaþa se transformã în pârã ºi iad. Doar într-o þarã cu vorbitori de mai multe
limbi se poate naºte o asemenea înþelepciune practicã. Tocmai de aceea sunt
pline de umor afirmaþiile care considerã transilvanismul ca o filosofie a hârtiei, o iluzie de cabinet. În ceea ce priveºte morala, este chiar cu ceva mai
dificil decât spiritualitatea publicã a þãrilor monolingve, deoarece ne ridicã
la nivelul misiunii de a da atenþie ºi pretenþiilor celor de alt grai ºi de a le
compara cu ale noastre: maghiarul din Ardeal va rãmâne maghiar ºi dupã ce
va cunoaºte pe român ºi pe sas, va preþui morala celorlalþi, dar o va practica
pe-a sa. Maghiaritatea lui devine astfel mai încercatã, precum valoarea moralei comparatã cu a celorlalþi.
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Însã poate cã mai important decât toleranþa este tocmai acest sentiment
neîncetat al concurenþei, care se naºte în urma convieþuirii de zi cu zi, chiar
ºi la copilul mic. Conºtiinþa tinerilor noºtri  sensibili la misiuni , sau poate chiar subconºtientul lor, se fixeazã pe competiþie, iar tânãrul cu ochii aþintiþi spre viitor desconsiderã lenea nu doar ca individ, dar ºi ca membru al
unei naþiuni. În Ardeal, dupã pãrerea mea, nu doar concursurile sportive ºi
eforturile intelectuale au efect catalizator, dar ºi realizãrile active ale moralei. În Ardeal nu vrei doar sã fii bun, dar te ºi roºeºti mai tare când vreuna
din valorile noastre etice se dovedeºte a fi cu lipsuri. Chiar ºi faptul cã o
cooperativã maghiarã nu prosperã ne deranjeazã ºi ne indispune. În tinereþea mea, petrecutã în afara Transilvaniei, nici nu mã interesau astfel de
lucruri. Acum da, sunt mai pretenþios, mai exigent cu asemenea aspecte ºi
mai susceptibil dacã constat vreo ºicanare. La conducerea Secþiei culturale
din Târgu Mureº, în viaþa acelei mici comunitãþi naþionale, am observat cã a
sporit receptivitatea membrilor faþã de aprecierile etice, tinerii au ajuns mai
aspri, uneori mai neînduplecaþi în vanitatea lor de minoritari, au devenit mai
exigenþi cu propria persoanã ºi cu ceilalþi. Iatã ambiþia plãmãditoare de planuri comune de activitate, poate sã-l facã pe om mai maghiar ºi mai pur, iatã
efectul moral-pedagogic al puterii executive comune! Unii tineri au devenit
ca niºte exponate de moralitate, încât toþi paraziþii mãrunþi ai vieþii minoritare au început sã se teamã de ei.
Evident, acest proces genereazã o anume omogenitate, un soi de uniformã spiritualã în rândul minoritãþii. ªi în literatura saºilor am descifrat aceastã nivelare moralã ºi limitã spiritualã, având nu numai avantaje, dar ºi inconveniente. Oricât de democraticã ar fi viaþa minoritarã, în scopul ei de a uni,
ea avantajeazã ºi formaþiunile corporatiste, ceea ce este cel mai ameninþãtor
obstacol în libera formare a elitelor. Creatoare de talente sunt aceste formaþiuni din strâmtul colþ de þarã, aceastã poporanitate plecatã în vecini, dar în
cadrul ei nu doar clevetirile, ci ºi corporatismul ar putea sufoca ceea ce se
ridicã desupra talentului. Mã gândesc la cei nãscuþi sub zodia geniului, care
se pot stinge în aceastã miicime. Je gelehrter, umso verkehrter!  spun saºii,
ducându-i spre depravare sau obligându-i la emigrare pe mai marii lor neliniºtiþi. Pe pictorii, pe scriitorii lor i-am auzit plângându-se, dar niciodatã 
din acest punct de vedere  pe marii lor industriaºi sau pe latifundiari. Dupã
cum am citit recent în articolul lui Mihály Tamás[4]: un politician gentry
maghiar din Slovacia afirma, cu un gest de desconsiderare, cã literatura este
de prisos maghiarului ºi se potriveºte doar evreilor.
Dar ce rost ar avea biserica, ºcoala  misiunea internã de zidire a credinþei  dacã nu cultivarea menþinerea sensibilitãþii ce slãbeºte uneori ºi în
sufletul maghiar. Deoarece cultura este sensibilitatea omului-animal rãsãrit
din colbul pãmântului, ceea ce este dumnezeiesc în el. Unde sã cãutãm în
primul rând bazele moralei din viaþa noastrã spiritualã dacã nu în bisericã ºi
în jurul ei? Nu spun asta de parcã aº considera biserica doar ca o vitrinã a
eticii. Eu cred cã în cultura bisericeascã, în toatã educaþia noastrã creºtinã
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maghiarã, în ºcoli ºi instituþiile noastre pot fi incluse atât aspiraþiile metafizice ale omului modern, cât ºi civilizaþia noastrã ºi cei mai buni dintre noi
care se frãmântã pentru progres. Ar fi însã dezastruos dacã mitul nostru ºi
legãtura noastrã de pãmânt s-ar contrazice! Citesc acum o carte despre Asia
ºi am gãsit acolo un exemplu teribil: compararea mitului hindus cu cel chinez, sovietic ºi creºtin-englez din India este cea mai defavorabilã mitului
creºtin. Deoarece acolo el reprezintã religia celor ce asupresc, mai mult
chiar, a unei întregi naþiuni ºi rase; aºadar contradicþia dintre dogmã ºi adepþii ei nu poate trezi decât urã; orice agitator local o poate numi religia prefãcãtoriei. La noi, creºtinismul are un rol mult mai uºor ºi o influenþã mult mai
mare asupra problemelor naþionale.
Se ºi simte influenþa sa la orice nivel. În aºa fel încât creºtinismul este destul de viguros pentru a pretinde ca morala sã nu fie doar abþinere de sine, ci ºi
luare de atitudine. Nu doreºte sã vadã doar buni creºtini palizi, ci ºi caractere
active ale binelui. Am aflat recent într-o societate cã un avocat din Târgu
Mureº nu prea câºtiga, iar acum un faliment îi aduce cinsprezece mii de lei pe
lunã. Am fãcut observaþia cã venitul meu este de doar ºase mii pe lunã.
 Da, dar tu lichidezi un faliment mult mai neînsemnat  a spus mai
din glumã un tânãr. Atunci alþii l-au încolþit atât de vehement încât abia a
putut sã se descurce în mod paºnic: ceea ce noi slujim nu este faliment, ci
interes public naþional în curând înfloritor! Iar cei care conduc cultura noastrã maghiarã din Ardeal nu se gândesc la faliment nici în cele mai urâte vise
ale lor.
Celor care vor avea ceva de spus în legãturã cu aceste probleme ºi cu rãspunsurile mele legate de ele le atrag atenþia asupra defectului nostru naþional, exprimat ºi în drama Bánk bán: obiceiul de a bate câmpii. Bánk îºi smulge din inima lui de ban propriile patimi, iar vizavi de el Tiborc îºi exprimã
abisul mâhnirii þãranului maghiar. Sunt douã expuneri paralele, ceea ce constituie partea cea mai prevestitoare de rele a acestui dialog cutremurãtor. În
instituþiile noastre, chiar ºi în cadrul bisericii, aud deseori astfel de tragice
vorbe pe de lãturi! Pesemne este o tradiþie secuiascã care oferã o excelentã
apãrare împotriva duºmanilor. Nu este însã cel mai strãlucit salvconduct
moral în viaþa de zi cu zi a propriului neam. Iar în cazul unei polemici, de
la bun început asigurã lipsa oricãrui rezultat. Ca nu cumva eu însumi sã fiu
bãnuit de secui, voi rezuma pe scurt aceastã temã inepuizabilã pe care n-am
putut decât mai mult s-o circumscriu:
Spiritul moralei naþionalitãþii maghiare din Ardeal este toleranþa. Morala
spiritului ei însã nu poate fi decât intoleranþa! Cea mai nobilã emoþie a competiþiei, anume compensaþia faptului cã, deºi existãm aici doar ca o naþionalitate, ca o fãrâmã de popor, totuºi în faþa lui Dumnezeu ºi a oricãrei majoritãþi suntem maghiari integri ºi fãrã cusur. Ca indivizi suntem dispuºi sã
primim ºi sã facem faþã la orice criticã, deoarece individul se poate îndrepta
uºor. Dar nu putem tolera din exterior, din partea nimãnui, defãimarea instituþiilor noastre publice. Prin aceastã intoleranþã trãim comuniunea sufletului
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maghiar universal, a culturii maghiare. Tineretul, care abia acum începe sã-ºi
arate deschis istoriei chipul sãu, deja este mai intolerant decât generaþia mea.
Munca sa la sate, întrunirea de la Târgu Mureº, revistele sale mai vechi ºi mai
noi, neîncetatele sale conferinþe-IKE, exerciþiile spirituale, toate sunt simptoamele înflãcãrate ale dorinþei sale de înnoire. Ce fel de sfat ar putea aºtepta ei
de la un suflet de ieri educat, dar cãruia-i place sã trãiascã ziua de astãzi pentru mâine? Poate atât, sã nu mai spunã atât de des tinerii mei fraþi creºtini:
dupã Trianon! Acest slogan, ºi în acest fel noi l-am consumat de mult, nu
mai are credibilitate. Dacã nu-l veþi evoca tot timpul, denumiþi ceea ce este
înaintea voastrã, spre care vã îndreptaþi, sau ceea ce prin forþa sa de atracþie
vã duce mai departe. ªtiu ºi eu ce fel de nume îi veþi da?!
Acum doi sau trei ani a fost la mine un tânãr suedez din Upsala. Exact
cu un cap mai înalt decât mine. Mi se tot plângea de norvegieni. Am întrerupt aceastã lamentaþie fãrã nici un interes pentru mine ºi l-am întrebat pe
jumãtate sarcastic:  Dragul meu, voi sunteþi primii în lume la culturã. Nu-i
simpatizaþi nici pe germani, nici pe britanici. Dar cum puteþi trãi acolo, în
nord, în acea climã spiritualã fãrã speranþã, sub vânturile reci ale cerului de
alabastru? ªi este adevãrat cã de strãluciþi ce sunteþi, totuºi numai douã milioane ºi jumãtate vã însuedeziþi acolo, în jurul goticului Codex de Argint al
lui Ulfilas? Cum poate fi remarcabil un popor atât de mic?
Tânãrul suedez a zâmbit:
- Numai un astfel de popor minuscul poate fi eminent! Spiritul popoarelor mari se umple de setea de putere. Cele mici au timp sã rãmânã oameni.
În Erdélyi Helikon, 8/1938 (textul a fost prezentat la o conferinþã a tinerilor).
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
Molter Károly (1890-1981), scriitor ºi critic literar de origine ºvãbeascã, din Banatul
sârbesc, dar identificat apoi cu spiritualitatea maghiarã. A urmat Colegiul din Kecskemét ºi Facultatea de filosofie ºi litere din Budapesta (secþia maghiarã-germanã),
pentru ca în 1913 sã se stabileascã la Târgu Mureº, ca profesor la Liceul reformat de
aici. Între 1945-1951 a fost profesor de limba ºi literatura germanã la Universitatea
Bolyai din Cluj, dupã pensionare stabilindu-se din nou la Târgu Mureº. În perioada
interbelicã s-a afirmat ca un fecund publicist ºi scriitor, ataºat de gruparea Erdélyi
Helikon, fiind printre altele ºi unul din redactorii revistei Zord Idõ. Din cele câteva lucrãri ale sale, pentru temativa volumului de faþã revelator este romanul sãu din
1937, Tibold Márton, cu multe accente personale, în care surprinde procesul de asimilare a unei familii de ºvabi, însuºindu-ºi integral maghiaritatea. Totodatã sunt surprinse dramele minoritare în urma discriminãrii sociale ºi identitare, vizavi de conºtiinþa civicã a unui personaj ce resimte din plin oprimarea ºi deznaþionalizarea.
Asupra acestui autor vezi Molter Károly levelezése [Corespondenþa lui Károly Molter],
2 vol., ed. Ildikó Marosi, Budapest-Cluj, Argumentum-Polis, 1995, 2001.
[1] Este vorba de scriitorul francez Anatole France (1844-1924), angajat pe la începutul veacului XX în miºcarea socialistã, membru fondator al lui LHumanité (1904) ºi
laureat al premiului Nobel, în 1921.
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[2] Asupra literaturii maghiare din Ardeal în perioada interbelicã vezi: Ion Chinezu,
Aspecte din literatura maghiarã ardeleanã (1919-1929), Cluj, Societatea de Mâine,
1930 (în versiune englezã, sub îngrijirea lui Ion Vlad, a apãrut la Cluj, Centrul de Studii Transilvane, în 1997); Gavril Scridon, Istoria literaturii maghiare din România,
1918-1989, Cluj, Edit. Promedia Plus, 1996; Mihály Lakatos, Az erdélyi magyar irodalmi kánon kialakulása a két világháború között [Formarea canonului literar maghiar
transilvan în perioada interbelicã], în Korunk, IX, 1998, nr. 5, p.75-82.
[3] Asupra acestora vezi György Gaal, A 110 éves E.M.K.E. [E.M.K.E. la 110 ani], în
Mûvelõdés, Bucureºti, an. 48, 1995, nr. 8-9, p.3-30; E.M.K.E. 1885-1995, ed. Gyula
Dávid, Pál Nagy, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület, 1995.
[4] Mihály Tamás (1897-1967), scriitor, arhitect ºi profesor universitar, stabilit din
1947 în Australia, la Melbourne. Între 1933-1938 a fost redactor la ziarul Magyar
Újság din Bratislava, iar între 1937-1938 este director al editurii Tátra.
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PROBLEMELE ACTUALE ALE ETICII
1. Are oare etica probleme actuale; probleme definite de ziua de azi, de
timp, ori probleme puse de ziua de astãzi, de timp? Sau are oare întrebãri ale
cãror rãspunsuri le dã timpul, ziua de astãzi, ori rãspunsurile date sunt
modificate de prezent, de timp? La prima vedere ni se pare a fi aici o oarecare contradicþie, în sensul cã obiºnuim sã privim etica ca o ºtiinþã a regulilor,
mai mult a legitãþilor permanente ºi durabile, care nu au nimic din timp, din
provizorat, altfel spus nimic întâmplãtor. Cum este atunci posibil sã vorbim
despre problemele actuale ale eticii?
Fãrã îndoialã, sarcina cuprinsã sub denumirea problemele actuale ale
eticii se poate înþelege ori în felul în care contemporaneitatea naºte noi probleme ale eticii, ori în sensul cã probleme cunoscute ale eticii gãsesc noi
soluþii, potrivite cu nevoile ºi cerinþele contemporaneitãþii, dar ºi în sensul
cã epoca contemporanã pune probleme necunoscute încã de eticã, adicã
unele probleme apãrute din experienþa contemporaneitãþii trebuie ridicate la
nivelul conºtientizãrii etice ºi, fiind probleme etice cu totul noi, trebuie
rezolvate conform nevoilor arzãtoare. Iar pe urmã ar putea apare ºi situaþia
când, dacã considerãm etica o ºtiinþã referitoare la posibile cazuri (cazuisticã), problemele actuale nu sunt altceva decât noi cazuri, care îºi gãsesc rezolvarea rezonabilã în principiile mult încercate ale eticii.
În ce sens putem vorbi aºadar de problemele actuale ale eticii? Nu putem
face nici un pas în acest sens, dacã vrem sã mergem pe calea ºtiinþificã, pânã
când nu alegem între cazurile diferitelor probleme care se pun, pânã când nu
luãm hotãrârea în care direcþie vrem sã mergem.
Poziþia noastrã se complicã datoritã faptului cã aici nu este vorba doar
de eticã, ci în mod decisiv de etica creºtinã, cu alte cuvinte de o ºtiinþã din
domeniul teologiei, mai mult, ea însãºi este teologie în adevãratul, primordialul sens al cuvântului.
Obiectul teologiei este ceea ce spune Dumnezeu despre El însuºi în
cuvântul Sãu. Întrebãrile ºi rãspunsurile eticii sunt definite de cuvântul lui
Dumnezeu. Aceasta înseamnã cã întrebãrile nu sunt doar întrebãri ale omului ºi ale lumii înconjurãtoare, ci ale omului ºi lumii sale cunoscute în Isus
Hristos. Omul cunoscut în Isus ºi lumea cunoscutã în El: iatã ce trateazã etica teologicã, astfel când vorbim de problemele contemporane ale eticii nu
þinem cont doar ºi de aceasta, ci ne ocupãm direct de aceasta.
2. La punerea problemelor trebuie în primul rând sã excludem acea concepþie a eticii care o considerã ºtiinþa unor cazuri posibile. Trebuie s-o excludem în spiritul poziþiei noastre de reformatori, deoarece cuvântul Domnului
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este universal ºi atotcuprinzãtor, lumineazã fiecare caz în parte ºi îi oferã un
imperativ aparte: Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor, mai tãietor decât orice sabie cu douã tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã desparte sufletul ºi duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã simþirile ºi gândurile inimii.
Nici o fãpturã nu este ascunsã de El, ci totul este gol ºi descoperit înaintea
ochilor Aceluia, cu care avem a face. (Evrei. 4:12-13). Este adevãrat cã
Scriptura rãmâne literã moartã dacã Dumnezeu tace, dar Domnul vorbeºte
cu ajutorul cuvintelor ºi literelor prin Duhul Sfânt, care mãrturiseºte în fiecare caz în parte.
Dacã am exclus nevoia de subtilizare excesivã în ceea ce priveºte cazurile,
trebuie sã mergem mai departe pentru a constata cã oricare eticã, atât cea filosoficã, cât ºi cea teologicã are principii, reguli ºi imperative finale ºi permanente, care se ridicã deasupra schimbãrii vremurilor, au valabilitate în oricare contemporaneitate. Etica ºtiinþificã nici nu are altã sarcinã decât sã aplice aceste
principii finale la experienþele dintotdeauna ale vieþii morale. Dar ce înseamnã,
ce este experienþa moralã la care se aplicã principiile finale ale eticii?
Prin experienþa însemnatã cu atributele moralei se revarsã împlinindu-se
extrem de divergent însãºi viaþa incomensurabilã, mai mult, indefinibilã.
Aºa numitele probleme ale eticii sunt date de o astfel de viaþã divergentã ºi
mereu diversificatã. Dupã Scripturã: παραγει γαρ το σχηµα του xοσµου
τουτου, trece chipul lumii acesteia. Mereu se schimbã, se formeazã din
nou chipul acestei lumi ºi în cadrul ei chipul, σχηµα vieþii (I Cor. 7:31).
Σχηµα înseamnã atitudine, schimbãrile situaþiilor, gesturilor, formelor, comportamentelor, porturilor, însuºirilor, modurilor de trai, sclipirilor, într-un
cuvânt aceastã viaþã compusã din momente ºi variaþii indefinibile. Aceasta
este viaþa care oferã mereu o nouã materie pentru existenþa cu calitãþi etice.
Oferã ºi dã personalitãþii etice material pentru prelucrare eticã, pune deci
noi ºi noi întrebãri în faþa reglementãrii etice.
Dacã ne uitãm însã mai de aproape la toate aceste schimbãri, trebuie sã
recunoaºtem cã existenþa umanã, în fundamentele ei, este aceeaºi, încât diversitatea schimbãrilor o coloreazã numai, doar modificã viaþa prin faptul cã
pune accentul pe altã parte în cadrul schimbãrilor ºi face acest lucru atât de
eficient, încât privitorul etic, în mãsura în care este partea activã a vieþii, vede
problemele care apar cu totul noi ºi actuale. Ele însã doar par a fi actuale,
deoarece problemele eticii nu sunt noi ºi actuale decât într-un sens relativ.
Trebuie sã accentuãm sensul relativ, pentru cã de când pãcatul a intrat în viaþa omului, el este om pãcãtos, iar existenþa umanã o existenþã periclitatã. Permanenþa vieþii pãcãtoase, periclitatea sa permanentã contureazã caracterul
identic al problemelor ce apar în cadrul vieþii schimbãtoare. În acest sens
putem vorbi, în acest sens trebuie sã vorbim de problemele actuale ale eticii.
Dacã mergem mai departe pe aceastã idee, trebuie sã constatãm faptul cã
necesitatea ºi existenþa eticii este motivatã de pãcatul ºi pericolul existent în
cadrul vieþii, dar ºi de dreptatea ºi situaþia sa de crizã. Problemele actuale ale
eticii pot fi identificate aºadar prin stabilirea relaþiei între existenþa umanã
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pãcãtoasã ºi totodatã periclitatã, ºi cea cunoscutã prin Hristos, adevãratã ºi
mântuitã. Tocmai din aceste motive, problemele actuale ale eticii sunt cele
în care se manifestã în cea mai mare mãsurã criza existenþei umane. Altfel
spus, problemele contemporane ale eticii sunt acelea prin care pãcatul ºi
pericolul devin cele mai actuale. Astfel, etica trebuie sã gãseascã în marele
proces al vieþuirii umane punctele în care existenþa umanã atât individualã,
cât ºi comunitarã a ajuns într-o gravã situaþie de crizã, iar nenorocirea,
nevoile umane, puse pe cântarul vieþii îndreptate ºi mântuite de Hristos, strigã sub cea mai presantã formã dupã rezolvare ºi ajutor. Putem menþiona trei
grupe de probleme: I. problema raselor ºi a naþionalitãþii; II. problema naþionalitãþii ºi a creºtinãtãþii; III. problema statului ºi a bisericii.
Acestea sunt grupurile de probleme în cadrul cãrora viaþa în Hristos ºi
biserica Lui este cel mai arzãtor ameninþatã. Iar din punct de vedere etic,
aceasta înseamnã cã ameninþarea vizeazã în general atitudinea care se
numeºte moralã, sau  în rezultatul ei  moralitate.

I. Problema raselor ºi a naþionalitãþii
3. În lupta ideologicã a secolului trecut au jucat un rol important cele
douã miºcãri ideologice cunoscute sub numele de naþionalism ºi internaþionalism. Bazele ideologice ale primei miºcãri erau date de idealism, celei
de-a doua de naturalism, ºi anume în forma sa cea mai durã, de materialism. Naþionalismul ºi-a câºtigat cele mai puternice argumente de la idealism, a încercat sã-ºi întemeieze autoritatea ºi credibilitatea cu ajutorul
acestuia. Cel care, declarându-se naþionalist ºi rãmânând credincios ideii de
naþiune ºi fidel propriei naþiuni, se expunea în straiele strãlucitoare ale idealismului ºi desconsidera profund orice fel de internaþionalism, în special
din cauza materialismului sãu mãrunt ºi fetid ºi a naturalismului ce trimitea la viaþa instinctualã.
Extraordinar cum se schimbã oamenii ºi timpurile! Astãzi am ajuns ca
naþionalismul contemporan  oricât de hotãrât ar lupta împotriva oricãrui
internaþionalism  sã se debaraseze de ideologia sa idealistã ºi sã alunece
spre aceeaºi bazã naturalistã pe care se întemeiazã internaþionalismul. Naþionalismul contemporan, la fel ca internaþionalismul, lasã teren liber instinctelor naturale ale omului primitiv.
Explicaþia pentru o asemenea schimbare a naþionalismului o gãsim în
douã chestiuni. Prima este cã naþionalismul secolului trecut nu se întemeia
în mod organic pe idealism, acesta din urmã era doar elementul sãu decorativ, o hainã atârnatã pe el, dar strãinã. De aceea putea atât de uºor sã se lipseascã de ea. Iar a doua este  ºi aici gãsim motivul special al marii schimbãri
 cã naþionalismul contemporan a pus în centrul gândirii sale noþiunea biologicã de rasã, pe care o foloseºte în explicaþia atitudinii sale de credincios al
naþiunii.
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4. Naþionalismul contemporan apare ca un socialism cu caracter naþional. Sã-l numim naþional-socialism. Schimbarea se aratã chiar în acest
nume, în mãsura în care naþionalismul actual prezintã naþionalitatea precum
o caracteristicã, iar socialismul de parcã ar exprima esenþa. Cu toate cã
lucrurile stau invers. Socialismul este doar masca sub care se ascunde sistemul bazat pe despotism ºi violenþã al naþionalismului tendenþios. Iatã câtã
minciunã se gãseºte în aceastã nouã ideologie ºi sistem politic. Naþionalismul este camuflat de socialism iar sensul amândurora este viciat de concepþia rasialã care atât naþionalismului, cât ºi socialismului le dã un sens nou.
Naþional-socialismul a reînnoit dogma rasei pure ºi a propus-o ca notã
constitutivã ºi dominantã a conceptului de naþiune, a considerat-o genus proximum. Pe acest fel de naþionalism, bazat ºi explicat prin rasã, a constituit el un
întreg sistem politic ºi cultural, mai mult, dincolo de acestea l-a recunoscut ca
ideologie ºi religie ºi încearcã sã-l impunã drept singura religie dominantã.
Ce înseamnã structura rasialã, rasa? Rasa în ºtiinþele naturii este o categorie sistematologicã foarte incertã. În general, înseamnã totalitatea indivizilor având anumite caracteristici identice ºi care se aseamãnã de parcã ar avea
aceiaºi pãrinþi. În concepþia naþional-socialismului, rasa ºi constituþia rasialã care îi exprimã caracteristicile formeazã temelia poporului ºi în continuare a naþiunii. Cea mai de seamã preocupare ºi ideal al naþiunii, precum ºi al
poporului, este pãstrarea constituþiei rasiale pure. De acest ideal ºi realitate
naturalã trebuie sã fie ataºate poporul ºi naþiunea, deoarece  susþin ei  orice eveniment istoric universal este manifestarea instinctului de autoconservare a rasei, atât în sensul pozitiv, cât ºi în cel negativ. Conform acestei doctrine, cel mai însemnat rol al statului popular este de a menþine rasa purã ºi
de a intensifica constituþia rasialã. Naþional-socialismul propovãduieºte credinþa sa în rasa arianã cu adevãrat devotament religios. Nu existã decât un
singur drept omenesc sfânt, iar el este totodatã ºi cea mai sfântã obligaþie, ca
sângele sã se pãstreze curat, deoarece aceasta înseamnã pãstrarea celei mai
1
bune calitãþi umane, dezvoltarea nobilitãþii .
Ideea de rasã, ºi anume de rasã arianã, ideea de constituþie rasialã a fost
transformatã de naþional-socialism în mit, mai mult decât atât, a fost mitologizatã, iar împreunã cu ea ºi concepþia sângelui, a germanitãþii ºi a germanilor, a conducãtorului etc, pentru a le ridica la înãlþimile religiei cu acel interes ºi scop politic de a exila din sfera religiei orice altceva, pe Dumnezeu, pe
Hristos, mântuirea, statutul de Fiu, fraternitatea etc. Nici aici nu se opreºte
însã, ci încearcã sã demonizeze, dar ºi sã absolutizeze sângele, rasa etc, orice gând legat de ele. Altfel spus, cautã sã atribuie absoluta putere dumnezeiascã realitãþilor natural-umane limitate  precum sângele ºi rasa , care formeazã temelia propriei voinþe politice, ºi sã le aºeze în locul puterii divine.
Spiritul ce tinde spre succesul nelimitat, spre absolut este cel care se lasã
1

Richard Karwehl, Politisches Messiastum, în Zwischen den Zeiten, 1931, Heft
6, p.521 ºi urm.
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auzit în astfel de concepþii ºi acþiuni, iar demonizarea se manifestã în special prin strãduinþa ºi nãdejdea cã în propria sferã politicã ea pretinde o totalitate care doar de la Dumnezeu poate veni ºi care nu poate fi decât consecinþa suveranitãþii lui Dumnezeu.
5. Noþiunea de constituþie rasialã, fãcând parte din sfera ºtiinþelor naturale, nu este potrivitã la definirea noþiunilor sociologice ale poporului sau etice
ale naþiunii. Despre constituþie rasialã ºi rase putem discuta în naturã. Existã
specii de plante ºi animale, rase omeneºti, dar referitor la fiecare rasã este categoria biologicã. Ca atare nu are o bazã fapticã stabilã, are doar rolul de a face
posibilã clasificarea, este aºadar o simplã presupunere. Deºi nu putem afirma
cã n-ar exista rase omeneºti, cã nu ar exista limite rasiale, putem spune însã cã
între rasele omeneºti s-a petrecut o fuziune de aºa naturã încât despre rase
pure, cel puþin în comunitatea culturalã europeano-americanã, nu putem
vorbi decât sub aspectul presupunerii. Rasa purã ca noþiune biologicã folositã
în interesul clasificãrii este o ficþiune ºi se referã la grupãrile omeneºti cu particularitãþi provenite din ancestrale comunitãþi de sânge, a cãror anumite
caracteristici naturale se mai regãsesc pe alocuri, fragmentar ºi ºters, în alcãtuirea fizicã ºi psihicã a unor popoare, însã întotdeauna doar în ansamblu.
6. Iar acum sã întrebãm: ce spune Biblia despre constituþia rasialã ºi care
este însemnãtatea ei în lumina Scripturii?
Cel mai clar vom gãsi învãþãturile Scripturii în Faptele Apostolilor, unde
în 17:26 putem citi urmãtoarele: Dumnezeu, care a fãcut lumea ºi tot ce este
în ea... El a fãcut ca toþi oamenii, ieºiþi dintr-unul singur, sã locuiascã pe toatã suprafaþa pãmântului; le-a aºezat anumite vremi ºi a pus anumite hotare
locuinþei lor, ca ei sã caute pe Dumnezeu ºi sã se sileascã sã-L gãseascã bâjbâind, mãcar cã nu este departe de fiecare din noi. Cãci în El avem viaþa,
miºcarea ºi fiinþa, dupã cum au zis ºi unii din poeþii voºtri: Suntem din neamul lui... Dupã rânduiala creaþiei nu exista decât o singurã comunitate sanguinã, deci o singurã constituþie rasialã. Deosebirile rasiale nu sunt deci consecinþe ale creaþiei, ci ale pãcatului iniþial. Privit mai de aproape, sunt
consecinþele titanismului exprimat cu profund simbolism în faptele referitoare la construcþia turnului Babel. ªi Domnul a zis: Iatã, ei sunt un singur
popor ºi toþi au aceeaºi limbã; ºi iatã de ce s-au apucat; (...) Haidem! sã Ne
pogorâm ºi sã le încurcãm acolo limba, ca sã nu-ºi mai înþeleagã vorba unii
altora. ªi Domnul i-a împrãºtiat de acolo pe toatã faþa pãmântului (I. Geneza 11: 1-9). Ori în altã parte Scriptura spune: ...când a despãrþit pe copiii
oamenilor, a pus hotare popoarelor (Deuteronom 32:8). Calvin, în explicaþiile sale referitoare la acestea, considerã cã împãrþirea neamului omenesc în
secte este consecinþa depravãrii, adicã rasele ºi constituþia rasialã provin din
degradarea stãrii iniþiale naturale.
Dacã pe baza Scripturii ºi a teologiei reformatoare considerãm cã alcãtuirea rasialã provine din degradarea cauzatã de pãcatul iniþial, credem de asemenea cã existenþa ei este totuºi exprimarea voinþei divine. Aºadar, chiar
dacã constituþia rasialã nu face parte din rânduiala iniþialã a creaþiei, totuºi
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voinþa Domnului trebuie recunoscutã în ea. Cu atât mai mult credem acest
lucru cu cât ºtim cã Dumnezeu, când le-a stabilit durata existenþei ºi hotarele locului de trai, le-a dat anumite porunci ºi în sfârºit marea misiune de a-L
cãuta pe El, deoarece nu-I departe de niciunul dintre ei.
Importanþa raselor constã astfel în faptul cã, conform voinþei divine, îl
slujesc pe Dumnezeu dupã particularitãþile lor ºi în aceastã comunã menire
au rolul de a fi totuºi unul, deoarece toþi aparþin seminþiei Lui. Particularitãþile care mai existã uneori nu sunt pentru ca oamenii sã lupte unii împotriva celorlalþi cu ajutorul lor, ca sã se supunã ºi sã se înrobeascã crezându-se
mai presus de ceilalþi; limbile nu sunt pentru a se certa ºi a se blestema reciproc, ci au rolul sã vesteascã cât mai frumos slava lui Dumnezeu ºi astfel sã
se ajungã la vorbirea în limbi, sã fie uniþi în Hristos ºi prin Hristos, care domneºte asupra oricãrei rase. Astfel devine moralã, în sens teologic, orice caracteristicã naturalã. Cu alte cuvinte, orice însuºire cu caracter natural estompat a constituþiei rasiale devine astfel moralã. Sã atribuim caracter etic
alcãtuirii rasiale înseamnã aºadar sã o punem în slujba Domnului. Activitatea de a conferi caracter etic nu poate avea alt sens decât acesta.
7. Dacã rasele ºi constituþia rasialã sunt manifestãrile comunitãþii de sânge, atunci poporul este exprimarea unei comunitãþi de viaþã realã a celor ce
compun o singurã societate. Constituþia rasialã se manifestã astãzi doar prin
naþionalitate, evident atât cât se poate, având în vedere combinaþiile diferite.
Noþiunea de popor însã are ceva în plus, care nu existã în noþiunea de
rasã. Cele mai particulare caracteristici ale sale, poporul le absoarbe din tainica sa temelie: componenta rasialã. Apartenenþa rasialã este bunul cel mai
particular, cel mai arhaic al poporului, care îl defineºte. Nu trebuie sã cerem
aºadar confirmarea ei, deoarece ea existã prin simpla existenþã a poporului.
Precum nu pot vorbi decât prin propria mea voce, nu pot umbla decât pe
picioarele mele ºi nu pot vedea aceastã lume exterioarã decât cu proprii mei
ochi, tot aºa ºi poporul, nu va putea duce o viaþã de om decât având propriile sale proprietãþi primite de la naturã. Precum, însã, va trebui sã-mi dezvolt
vocea, picioarele ºi ochii ca sã pot beneficia de ele, la fel ºi poporul va trebui sã-ºi cultive propriile voci, picioare ºi ochi, adicã toate caracteristicile
sale particulare, ca dincolo de limitele vieþii sale primitive ºi a calitãþii sale
naturale sã ajungã la calitatea moralã. Nici un popor nu poate beneficia de
recunoaºterea universalã doar datoritã premiselor sale rasiale ºi a destoiniciei sale nealterate, ci doar în cazul în care acestea au fost înnobilate. În
noþiunea de popor, spiritualitatea proprie este deci surplusul calitativ care o
deosebeºte de noþiunea de rasã. În acest sens spune Althaus: Poporul este
deja expresia unei anumite spiritualitãþi. Iar acestã spiritualitate este definitã de particularitãþi fizice ºi intelectuale moºtenite de-a lungul secolelor.
Dacã analizãm noþiunea de popor în lumina Scripturii, vom vedea cã
aparþine aceleiaºi ordini a naturii ca ºi structura rasialã. Scriptura vorbeºte în
multe feluri despre popor, dar înþelege prin acesta îndeosebi gruparea socialã
formatã de o colectivitate cu indivizi de aceeaºi limbã ºi religie, fãcând parte
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din aceeaºi regiune ºi organizaþie politicã. Totuºi existã deosebire între rasã ºi
popor în pofida aceluiaºi mers al naturii. Ea constã în faptul cã poporul este
un nou strat în aceeaºi unitate structuralã. Aºa cum rasa este o treaptã ce dispare în enigmatice abisuri, tot aºa poporul formeazã o nouã treaptã pe care se
sprijinã naþiunea. Omul pe aceste trepte pãºeºte dincolo de limitele existenþei
de animal ºi ajunge la graniþele umanitãþii. Aºa cum rasa este materialul din
care rãsare poporul, tot aºa poporul este plãmãdeala naþiunii pe calea eticizãrii. Cel mai înalt grad ideal al acestuia este naþiunea, care aºadar nu mai constituie comunitate de sânge, nici nu este comunitate de viaþã realã, ci comunitate de viaþã idealã. Naþiunea nu este niciodatã terminatã, ea formeazã acea
imagine idealã pe care un popor, în urma dezvoltãrii sale istorice lungi ºi anevoioase, o creazã despre sine, ca aceastã imagine sã-l ducã neîncetat mai
departe, pentru a trãi propria existenþã în aºa fel ca imaginea de sine sã se
contureze din ce în ce mai clar ºi mai diversificat.
Dacã privim noþiunea de naþiune în acest context vom realiza cât de
redus ºi înjositor este naþionalismul care se bazeazã doar pe concepþia alcãtuirii rasiale. Omiterea noþiunii etice în cazul naþiunii ºi reliefarea naþionalismului rasial ascunde în mod deosebit douã mari pericole. Primul este cã
sub aceste influenþe un popor ori se izoleazã în aºa mãsurã încât rupe toate
relaþiile cu celelalte popoare, ori pe calea violenþei brutale cautã împlinirea
aspiraþiilor sale la putere. În ambele cazuri ajunge, fãrã îndoialã, sã se rupã
2
de orice tendinþã sau comunitate eticã .
Cu acestea, evident, nu am încheiat încã partea teologicã a problemei.
Clarificarea filosoficã  de criticã a cunoaºterii  din punct de vedere ºtiinþifico-formal este însã indispensabilã.

II. Problema naþionalitãþii ºi a creºtinãtãþii
8. Etica filosoficã se mulþumeºte cu fixarea idealului în noþiunea eticã a
imaginii despre naþiune, dincolo de noþiunile natural-sociologice, deci ontologice ale rasei ºi poporului, ºi cu faptul cã îl prezintã poporului ca pe un
imperativ. Etica teologicã însã nu-ºi poate gãsi liniºtea nici referitor la imperativul legat de imaginea de naþiune, deoarece chiar ºi în ea percepe aceeaºi
creaþie a omului pãcãtos, care este tot atât de pãtruns de pãcat ca ºi celelalte forme ale creaþiei.
Este adevãrat cã imaginea naþiunii se prezintã calitativ altfel decât
noþiunile de rasã ºi de popor, dar totuºi aparþine acestei lumi, din care fac
parte aceste douã noþiuni. Lumii care încã nu trãieºte sub puterea Cuvân2
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tului lui Dumnezeu, care deci este strãinã faþã de puterea ºi judecata lui
Isus Hristos ºi care nu practicã supunerea în credinþã. Aºa cum ºi ideii
binelui suprem provenitã de la spiritul uman îi este caracteristicã pãcatul,
aºadar nici aceasta nu este bunã, tot aºa nici idealul imaginii de naþiune nu
este lipsit de pãcat.
Se pune atunci întrebarea de ce trebuie sã deosebim unele de altele rasa,
poporul, imaginea naþiunii una de alta, fiind categorii biologice, sociologice
ºi etice? Parcã ar fi absolut totuna dacã o comunitate ar trãi ca rasã dupã
instinctele ei primitive, ori membrii ei s-ar lega unii de alþii precum un
popor, sau ar etala propria luminã falsã reprezentând o naþiune.
Oricât de mult am accentua puterea pãcatului în aceastã lume ºi peste
tot ce se aflã în aceastã lume, nu trebuie sã uitãm cã revelaþia divinã nu se
petrece într-un vid, ci întotdeauna într-o sferã precisã, concretã ºi în cadrul
unor relaþii istorice concrete, aºadar nu este indiferent dacã aceastã revelaþie
va surprinde omul sub limitele existenþei primitive ori deasupra lor, sau ne
va vorbi chiar la graniþele umanitãþii.
Continuând firul dialecticii, trebuie sã recunoaºtem cã pãcatul oriunde
se numeºte pãcat, eventual cu diferenþa cã într-un loc este mai brutal ºi în
altul mai rafinat, astfel în faþa judecãþii teribile a lui Dumnezeu voi pieri oricum, indiferent de deosebirea pe care o vãd între starea de animal ºi condiþia
umanã. Nu trebuie însã uitat cã omul, aflându-se la graniþele umanitãþii, dispune de premise formale fãrã de care  omeneºte vorbind  credinþa este
imposibilã. Sã ne gândim la faptul cã dacã intelectul îºi pierde echilibrul ºi
sãnãtatea minþii se stinge, nu se mai poate crede. Nu înseamnã însã cã nu ar
fi posibilã credinþa decât cu ajutorul acestora, dar fãrã ei este imposibilã. Nu
pot deci nega cã umanitatea oferã lui Dumnezeu organele, ori în condiþia
umanã Domnul foloseºte anumite organe pentru credinþã, care nu se gãsesc
sub limitele existenþei animalice sau la graniþele acesteia. În privinþa absolutului divin este totuna totul, deoarece Dumnezeu ºi din pietre îºi plãmãdeºte fiii, dar pentru om nu este totuna dacã trãieºte în sfera instinctelor, pãtrunsã de spiritul violenþei rasiale, ori în lumea confuzã a stadiului de popor, sau
evolueazã în sensul imperativelor devenite etice ale imaginii despre naþiune.
Analizând problema nu doar din punctul de vedere al eticii filosofice, ci din
perspectiva eticii teologice, trebuie observat cã acolo unde a apãrut imperativul imaginii despre naþiune, omul a depãºit cea mai însemnatã stare de crizã, a ieºit din categoria naturalismului instinctual, s-a privit faþã-n faþã ºi ºi-a
dat seama cã doar omul ºi lumea aºa cum existã ele nu-i mai ajung. Este adevãrat cã nu-i ajunge nici imaginea împletitã din propria, cea mai nobilã spiritualitate, imaginea despre naþiune, adicã trebuie sã ajungã ºi mai departe,
trebuie sã depãºeascã idealurile pe care ºi le-a creat singur, ca sã poatã vedea
cã orice idealism este insuficient ºi se aflã într-o permanentã ºi invincibilã
crizã. Omul trebuie sã ajungã acolo de unde poate vedea cã el însuºi nu poate da sens imaginii despre naþiune, ci doar singur Dumnezeu poate s-o facã,
prin Cuvântul sãu.
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9. Când vorbesc despre problemele imaginii despre naþiune trebuie sã
recunosc faptul cã din punct de vedere etic a crea o astfel de imagine prezintã
tot atâtea avantaje câte dezavantaje. Fiecare popor poate atinge acel grad al
conºtiinþei de sine, de unde îºi poate proiecta idealul despre sine pe care vrea
sã-l atingã. Iar cu cât viaþa unui popor este mai intensã cu atât pune el mai
mult entuziasm, însufleþire ºi continuitate în aceastã muncã de proiectare ºi
dã imaginii sale despre naþiune tot mai mult conþinut. Însã, precum se dovedeºte în zilele noastre, el sãvârºeºte aceastã activitate de conºtientizare, evaluare de sine ºi proiecþie a idealului cu tot mai mare pãrtinire ºi exclusivism.
Imaginea despre naþiune ºi comunitatea idealã formatã de aceasta este o
comunitate binecuvântatã, de care nu ne putem lipsi. Un exemplu excelent
asupra dragostei de naþiune ne dã apostolul Pavel, care, referindu-se la propria conºtiinþã ºi mãrturia Duhului Sfânt, exprimã ce imensã tristeþe ºi durere de inimã îl cuprinde vãzând decãderea naþiunii sale. Ar dori mai bine ca el
însuºi sã fie anatema ºi sã fie despãrþit de Hristos, numai fraþii sãi sã fie salvaþi (Romani 9:1-3). Binecuvântatã este comunitatea naþiunii care uneºte ºi
hrãneºte prin spiritul, idealurile ºi adevãrul ei în viaþa pe pãmânt. Limba
maternã, cultura naþionalã proprie, mai marii istoriei naþiunii, toate sunt pãrþi
componente indispensabile ale existenþei noastre. Suntem legaþi aºadar de
aceastã comunitate eticã, deoarece formeazã într-adevãr o colectivitate în care
ne putem exprima pe noi înºine, nu doar lingvistic, dar prin întreaga noastrã
personalitate, deoarece numai aici putem dezvolta toate acele aptitudini fizice ºi sufleteºti cu care am fost înzestraþi, ca creaturi ale lui Dumnezeu. Totodatã, comunitatea naþionalã este ºi o colectivitate de sentimente, prin ea poate fi trãitã cea mai personalã viaþã ºi cel mai personal conþinut al vieþii.
Trebuie însã observat ºi cât de umbritã este de pãcat imaginea despre
naþiune, ea fiind o creaþie omeneascã. Comunitatea naþionalã poate fi
binecuvântatã, dar cu cât ea stã mai aproape de tainica temelie naturalã a
raselor ºi cu cât mai mult o va aºeza pe aceasta în centrul imaginii despre
naþiune, cu atât mai mult ºi cu atât mai intens se va transforma într-un
izvor al blestemului. Astãzi am ajuns acolo încât unele popoare încearcã
sã-ºi dovedeascã legitimitatea imaginii lor despre naþiune prin faptul cã
nu se considerã doar mai presus de alte naþii, dar fiecare crede cã numai
imaginea care se înrãdãcineazã în propria constituþie rasialã poate fi singura nobilã, remarcabilã, chematã sã domine. Astãzi aºadar problema cea
mai mare ºi mai periculoasã nu este faptul cã fiecare naþiune propagã ideea
cã doar fiii aparþinãtori propriei rase trebuie iubiþi ºi preþuiþi, ci faptul cã
fiecare naþiune, luând exemplul una de la alta, iubeºte ºi cinsteºte membrii propriei naþiuni în detrimentul ºi pe spinarea celorlalte, mai mult,
deseori nici pe aceºtia nu-i preþuieºte la fel, ci doar pe cei care împãrtãºesc punctul de vedere al partidului politic legat de exclusivismul rasial.
Ura ºi dispreþul naþional faþã de oricare altã naþiune a cãpãtat proporþiile care ameninþã cu pieirea orice posibilitate de convieþuire umanã, întregul
univers uman.
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Faþã de aceastã atitudine exclusivistã credem, pe baza Scripturii, cã nici
o naþiune nu are dreptul de a se considera singura valoroasã, nobilã ºi menitã sã deþinã puterea, deoarece nici o naþiune nu poate deþine singurã titlul de
popor al lui Dumnezeu.
10. Exclusivismul naþional, mai mult, demonizarea noþiunii de naþiune
a încercat dintotodeauna, dar mai cu seamã astãzi, sã punã ºi creºtinismul în
slujba naþionalitãþii. Este cunoscutã miºcarea de dinainte de rãzboi cu nume*
le de Germanisierung des Christentums . Dar nici nu trebuie sã mergem
atât de departe pentru exemple; sã ne amintim de înfloriturile de stil ºi asociaþiile de idei ale predicatorilor, al cãror ecou ne mai rãsunã ºi astãzi în urechi ºi care la vremea respectivã au înlocuit Cuvântul lui Dumnezeu, dorind
sã punã creºtinismul în slujba naþionalitãþii ºi încercând sã-i dea conþinut
naþional, într-atât cã tot creºtinismul a devenit doar un prilej pentru exprimarea sentimentelor naþionale. Iar acest creºtinism naþional nu aparþine trecutului, ci este o realitate actualã. Exemplele nu trebuie luate din rândul
altor biserici, sã rãmânem în ograda noastrã pentru a ne cunoaºte sincer ºi a
vedea cã printre noi sunt în numãr considerabil cei care se cramponeazã cu
încãpãþânare de acest creºtinism naþional.
Acest tip de creºtinism trebuie respins atât în principiu, cât ºi în practicã. Creºtinismul este viaþa în Hristos; înseamnã a lua parte la viaþa lui Hristos. Este creºtin în noi nu ceea ce suntem sub aspect naþional, ci Hristos în
noi. Mã numesc creºtin pentru cã prin credinþã sunt mãdular al trupului lui
Hristos ºi astfel am parte de ungerea Sa pentru a mãrturisi numele Sãu, a mã
jertfi pe mine însumi ca jertfã de mulþumire Lui ºi pentru a mã lupta de bunã
voie în aceastã viaþã împotriva pãcatului ºi a Satanei, iar dupã aceastã viaþã
a stãpâni cu Hristos în eternitate asupra tuturor fãpturilor  ne învaþã catechismul nostru.
Ar putea spune cineva cã unele fire din þesãtura istoricã a creºtinismului provin din conþinutul naþional, însã substanþa creºtinismului este
însuºi Hristos ºi viaþa în comuniune cu El. Toate firele diferite care alcãtuiesc conþinutul creºtin, toate, sunt subordonate lui Hristos. El este
genus proximum care dã sens fiecãrei particularitãþi, deosebiri sau contradicþii naþionale. Nu Hristos trebuie sã se conformeze faþã de naþionalitãþi, ci toate naþiunile trebuie sã-ºi potriveascã viaþa cu cea a lui Hristos.
Este evident deci cã nici un fel de aºa numit creºtinism naþional nu are
dreptul la existenþã.
11. Naþionalitatea nu se poate împlini folosindu-se de creºtinism, ci doar
adaptându-se la el, dar nu în vreun sens oportunist, ci prin totalã dãruire de
sine, totalã potrivire cu Hristos.
Dacã rasa trimite spre popor, iar acesta spre naþiune, conform aceleiaºi
dialectici naþiunea trimite dincolo de sine la voinþa lui Dumnezeu materializatã prin Hristos: la împãrãþia lui Dumnezeu.
*

Germanizarea creºtinismului (nota trad.).
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Împãrãþia lui Dumnezeu este realizarea voinþei divine prin Hristos. Conþinutul naþiunii nu poate fi decât împãrãþia lui Dumnezeu. Miºcarea, dezvoltarea unei naþiuni se realizeazã pe o singurã cale: voinþa divinã manifestatã
prin Hristos.
Vertebra naþiunii este voinþa lui Dumnezeu. Dreptatea, nobleþea, frumuseþea naþiunii depinde de mãsura în care toate acestea exprimã voinþa Domnului. În funcþie de ea are acoperire tot ce e nobil ºi valoros, altfel ele devin
doar invenþia fãrã folos a omului. Faptul cã fiecare naþiune are anumite particularitãþi, diferite limbi, culturã ºi comportament diferit, nu reprezintã un
impediment, dimpotrivã, fiecare naþiune este potrivitã sã devinã tocmai din
aceastã cauzã intermediarul, purtãtorul, propagatorul efectiv al comorii
nesfârºite revelate prin Hristos din voinþa lui Dumnezeu.
Iatã de ce nu avem nevoie de creºtinism naþional, ci invers, de naþionalitate creºtinã sau naþiune creºtinã, care nu se va folosi ca de un mijloc de
creºtinism, ci se va oferi pe sine ca mijloc pentru Hristos. Naþiunea creºtinã
aºadar însemneazã naþiunea existentã sub împãrãþia lui Hristos, naþiune ce
stã sub etalonul ºi judecata lui Hristos. Naþiunea creºtinã este cea care mãrturiseºte numele lui Hristos, care luptã cu El împotriva lui Satan, care suferã luând parte la suferinþele Lui, ca pe urmã sã învingã ºi sã domneascã
împreunã cu Hristos. Naþiunea creºtinã ºi pe celelalte naþiuni le considerã
creaþiile lui Dumnezeu ºi este pregãtitã sã lupte împreunã cu ele împotriva
pãcatului pentru slava lui Isus, este gata sã se bucure împreunã cu ceilalþi ºi
sã se laude în Hristos, pentru numele sãu.
Trebuie sã ajungem la concluzia adevãrului biblic, cã Dumnezeu nu are
nici o naþiune aleasã, ci are o singurã naþiune în care este gata sã primeascã
pe oricine din orice naþiune, pe oricine care crede ºi ascultã: În adevãr, vãd
cã  spune apostolul  Dumnezeu nu este pãrtinitor, ci cã în orice neam, cine
se teme de El ºi lucreazã neprihãnire este primit de El (Fapte 10: 34-35). ªi
mãrturisim împreunã cu apostolul Pavel cã noi toþi în adevãr am fost botezaþi de un singur Duh ca sã alcãtuim un singur trup, trupul lui Hristos, fie
iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, ºi toþi am fost adãpaþi dintr-un singur
Duh (I. Corintieni 12: 13).
12. Se mai poate pune întrebarea dacã învãþãtura biblicã în legãturã cu
o singurã naþiune, naþiunea lui Dumnezeu, nu ne va face indiferenþi faþã de
propria noastrã naþiune? Rãspunsul este: cu cât mai hotãrât vom mãrturisi cã
Dumnezeu are o singurã naþiune, ai cãrei membri sunt doar cei ce se tem de
El ºi înfãptuiesc dreptatea, cu atât mai temãtoare dragoste ne vom ataºa,
dupã exemplul apostolului Pavel, de fraþii noºtri pentru a-i câºtiga voinþei lui
Dumnezeu, ca sã devinã temãtori de El ºi înfãptuitori ai dreptãþii. Acest fel
de dragoste nu va fi doar una bazatã pe sentimente, ci pe fapte ºi condusã de
spiritul misiunii. Totodatã, în lumina învãþãturilor biblice vom vedea ºi faptul cã naþiunea nu are puterea de a se prezerva singurã ºi nu poate menþine
nimic din ceea ce reprezintã valoare în cadrul ei, însã creºtinismul nu numai
cã pãstreazã toate valorile adevãrate ale naþiunii, pe care Dumnezeu le
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acceptã, dar le ºi sfinþeºte prin ridicarea lor în rândul celor din comunitatea
marii naþiuni a lui Dumnezeu, peste care domneºte Cel ce singur e vrednic
sã susþinã.
13. Noi, sub aspect naþional, suntem maghiari, deoarece Dumnezeu ne-a
fãcut maghiari, aºadar nici nu putem fi alþii, pentru cã voinþa creatoare a
Domnului este ºi mai mare ºi mai importantã decât voinþa omeneascã. Cel ce
este membru al unei comunitãþi creºtine, aparþine acesteia împreunã cu propriile determinãri populare ºi naþionale. La fel de adevãrat este acest lucru ºi
în sensul general, deoarece oricine împreunã cu propriile caracteristici populare ºi naþionale face parte din careva comunitate creºtinã. Nu are sens aºadar
întrebarea dacã mai întâi sunt creºtin sau maghiar. Precum Dumnezeu nu ni
se reveleazã în general ca oameni, cãci  dupã cum am mai accentuat  revelaþia Lui nu se petrece sub vid, ci în situaþii concrete marcate de factori populari ºi naþionali, tot aºa El nu ne-a creat doar ca simpli oameni, ci oameni
maghiari, români sau germani. Aºa cum nu existã doar în general un fruct,
nici omul nu existã în general, nu este rupt de orice fel de determinare popularã ºi naþionalã, ci existã omul român, german, maghiar ori de o naþionalitate sau alta. Omul fãrã caracter popular sau naþional este un individ fãrã calificativ, altfel spus nu este om, ci doar fiinþã naturalã, ori datã statisticã, un
numãr fãrã conþinut, contrar cu voinþa ºi puterea lui Dumnezeu.
Creºtinismul trãieºte printr-o bisericã sau alta. Biserica este trupul lui
Hristos, aºadar cei care aparþin aceleiaºi biserici au viaþã prin Isus. Adevãratul scop al bisericii este Hristos, numai El, deoarece biserica nu existã decât
acolo unde este Hristos; astfel, biserica priveºte cãtre El ºi El este cel care îi
aratã calea. Iar cei care ºi-au gãsit comuniunea cu Hristos, de exemplu în
biserica reformatã, s-au regãsit aici în calitatea lor de popor ºi naþiune, astfel
Hristos îi sfinþeºte în aceastã stare ºi calitate a lor, în aceastã stare de popor
ºi naþiune îi îmbracã în puterea, dreptatea ºi sfinþenia Sa. Este evident aºadar
cã biserica nu se bazeazã pe oameni, ci pe voinþa lui Hristos ºi toate misiunile sale legate de popor, societate, culturã ºi economie nu le poate îndeplini
în afara lui Hristos, ci doar în comuniune cu El.
Toate acestea ne aratã cã maghiarul întors la Dumnezeu ºi nãscut din
nou în Hristos, maghiarul îndreptat ºi sfinþit prin Hristos, fãrã îndoialã va fi
mai puternic ºi serios, mai profund, mai de încredere ºi mai fidel decât
maghiarul în afara lui Hristos, atât sub aspectul naþionalitãþii ºi al culturii
sale, cât ºi în viaþa economicã ºi socialã, ca sã nu mai vorbim de faptul cã
maghiarul care trãieºte cu Hristos ºtie sã trãiascã, sã sufere, sã iubeascã ºi sã
se bucure împreunã cu sufletele definite de alte naþionalitãþi, dar care trãiesc
în comunitatea aceluiaºi Hristos. Evident, toate acestea le vom putea spune
ºi despre ceilalþi oameni, fie ei români, germani etc, în cazul în care ei trãiesc în comuniune cu Hristos.
Iatã, la aceste adevãruri practice  deoarece se referã la viaþa de zi cu zi
 vom ajunge dacã naþiunea va fi supusã creºtinismului ºi nu invers; dacã nu
vom aspira aºadar la un creºtinism naþional ºi nu vom aduce creºtinismul,
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folosind noþiunea de naþiune conceputã într-un sens sau altul din punct de
vedere politic, într-o stare de degradare, ci vom adapta noþiunea de naþiune
la adevãrul lui Hristos, prin creºtinism vom reuºi sã-i acordãm naþiunii adevãratul ei sens ºi conþinut.

III. Problema statului ºi a bisericii
14. Problema bisericii se leagã de problema naþiunii lui Dumnezeu,
deoarece aceastã naþiune existã în Sfânta Bisericã. În Sfânta Bisericã credem
pentru cã este invizibilã. Aceastã bisericã Sfântã invizibilã însã este rãspânditã în lume, iar ca formã de drept organizatã existã în stat. Astfel se pune
problema statului ºi a bisericii.
Problema relaþiei dintre stat ºi bisericã este, ºi din punctul de vedere al
eticii, una din cele mai dificile. Este greu chiar ºi în principiu clarificarea
relaþiilor morale ºi juridice dintre ele ºi foarte greu de stabilit reciproc limitele competenþei lor, ºi cu atât mai mult depãºirea tensiunii existente în
esenþa ambelor comunitãþi.
Situaþia istoricã realã are multe exemple care aratã cum s-a încercat rezolvarea tensiunilor. Astfel s-au fãcut încercãri pe cale juridicã de a rezolva situaþia cu ajutorul reglementãrilor juridice, concordate, legi confesionale. Au fost
încercãri ºi pe cale politicã, conform ideii statului bisericesc, al statului teocratic, sau al bisericii statale, ori al bisericii libere, al bisericii poporului. Noi însã
nu ne vom opri la aceste exemple istorice, ci mai degrabã ne intereseazã cum
tratãm problema tocmai astãzi din punct de vedere etic ºi principial.
Care este esenþa tensiunilor dintre stat ºi bisericã? În primul rând trebuie arãtat faptul cã statul este prin definiþie comunitatea juridicã ºi el deþine
puterea suveranã ce poate fi impusã chiar ºi cu forþa armelor. Din esenþa
bisericii decurge însã cã forþa spiritualã existentã în cadrul ei nu poate rãmâne între limitele intimitãþii, ci cu cât este mai intensã ºi mai diversificatã
aceastã putere, cu atât mai mult încearcã sã se realizeze în sfera exterioarã a
societãþii. Precum religia în general nu poate fi o problemã personalã, deoarece nu poate fi condamnatã la viaþa plantelor private de luminã, tot aºa nici
biserica nu poate renunþa la activitatea caritabilã sau cea culturalã din societate. În esenþa evanghelicã a bisericii existã o atât de mare dorinþã de înnoire, care se revarsã asupra întregii vieþi omeneºti, iar din abisurile sale provine spiritul critic caracteristic, despre care profetul Ieremia zicea cã este ca
un foc ºi ca un ciocan care sfãrâmã stânca (Ieremia 23: 29).
Îndeosebi ideea statului totalitar accentueazã tensiunile principiale dintre stat ºi bisericã; ea este pãtrunsã nu doar de încercarea de a priva biserica
de orice posibilitate de slujire în societate ºi de muncã culturalã, dar încearcã ºi o suplinire a bisericii când, dupã cum spune Barth[1], se prezintã ca o
instituþie a salutului religios ºi încearcã sã împlineascã de una singurã toate nevoile tuturor oamenilor privind atât viaþa fizicã, cât ºi cea sufleteascã,
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atât în aceastã viaþã, cât ºi dupã moarte, aºadar în timp ºi în veºnicie. În acest
caz avem într-adevãr de-a face cu o contrabisericã potrivnicã creºtinismului, care îi atribuie statului toate indiciile bisericii, aºa cum s-a fãcut în
3
cazul islamului, care a falsificat tot creºtinismul .
Aceastã tendinþã, prezentã la naþional-socialism, nu poate fi indiferentã
sub aspect teologic, deoarece atacã biserica la temelii ºi pericliteazã însãºi
credinþa, pentru cã statul totalitar cu pretenþia sa de putere divinã face
4
îndoielnicã ºi problematicã credinþa în Dumnezeu ºi tot conþinutul credinþei .
Dupã Barth, naþional-socialismul nu atacã doar biserica creºtinã în existenþa ei, ci ºi adevãratul stat, contrazicând sensul lui ºi refuzând acele responsabilitãþi care îi sunt caracteristice. Totodatã distruge liniºtea, pericliteazã pacea, prin miturile sale politice rãspândeºte superstiþia, propagã
idolatria ºi necredinþa, iar armele nu le foloseºte împotriva celor certaþi cu
legea, ci ca sã-ºi pregãteascã ºi sã-ºi impunã propriul despotism. Acest spirit ridicã la rang de principiu dominant intimidarea, distruge personalitatea, cugetul, cãutarea de adevãr ºi încãtuºeazã orice fel de libertate. Statul
totalitar respinge deci oricare din acele misiuni care pot asigura existenþa ºi
dãinuirea statului adevãrat. Într-o astfel de formã de stat avem de-a face cu
dictatura perfectã, totalã ºi principialã. Putem afirma cã aceastã formã statalã conþine propria-i criticã în descrierea esenþei sale. Nu doar cã nu rezolvã tensiunile existente între stat ºi bisericã, dar le accentueazã ºi astfel dete5
rioreazã complet aceste relaþii .
15. Relaþia dintre stat ºi bisericã nu se poate rezolva având o concepþie
spaþialã. Soluþia nu este sã aºezãm statul ºi biserica unul lângã celãlalt, sau
unul deasupra celuilalt, presupunând cã pot exista ca douã sfere separate. O
astfel de concepþie în plan nu poate decât sã ascundã problema.
Statul ºi biserica sunt diferite prin esenþa lor, mergând pânã la contradicþie, ºi totuºi se leagã unul de altul prin multiple fire.
Statul este comunitatea juridicã. Fãrã îndoialã, în afara lui mai existã ºi
alte astfel de comunitãþi, însã statul atât sub aspectul timpului, cât ºi al sensului este prima ºi propriu-zisa comunitate juridicã, în aºa mãsurã încât dincolo de el celelalte comunitãþi juridice nu pot exista decât folosind jurisdicþia statului. Astfel, adevãrata sursã a dreptului este statul.
În afara dreptului, celãlalt factor constitutiv al noþiunii de stat este puterea, adicã forþa suveranã ce dispune ºi de forþa de constrângere externã. Puterea conferã ºi normei juridice valoare de putere.
În funcþie de aceºti doi factori constitutivi, tot din esenþa statului decurg
toate acele trãsãturi de caracter demonice, referitoare la absolutizarea ºi nelimitarea puterii în stat.
3

4
5

K. Barth, Die Kirche und die politische Frage von heute, Zürich, Ev. Buchhandlung
Zottikon, 1939, p.76.
Ibidem, p.24, 30.
Ibidem, p.29.
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Biserica în forma sa vizibilã este de asemenea o comunitate de drept, cu
toate cã este supusã statului. Fãrã puterea statului, biserica nu-ºi poate valida propriile norme juridice, deoarece nu are puterea de a impune, dar ºi pentru cã sub aspect legislativ depinde de stat ºi nu poate alcãtui norme juridice
antistatale. Esenþial cu adevãrat în bisericã nu este însã organizarea juridicã,
ci tocmai ceea ce contravine oricãrei organizãri juridice. Esenþa bisericii vizibile constã în Sfânta Bisericã invizibilã, însemnând cerul ºi pãmântul nou ºi
cuprinzând comunitatea Împãrãþiei lui Dumnezeu. Esenþa bisericii este
ascunsã, dincolo de raporturile în spaþiu ºi timp, în promisiunile lui Dumnezeu, conform cãrora Sfânta Bisericã este oastea pe care Domnul, prin
Cuvântul ºi Duhul Sfânt, o adunã din vecie pânã la sfârºitul timpurilor ºi
care, din aceastã cauzã, cuprinde toþi oamenii credincioºi, care au trãit, trãiesc ºi vor trãi.
Statul ºi biserica, astfel înþelese, exprimã asemenea diferenþe esenþiale ce
nu pot fi aduse la numitor comun ºi tocmai de aceea relaþia dintre ele este
foarte specificã.
Biserica, în urma esenþei ei, este întotdeauna strãinã în cadrul statului,
dupã cum ºi omul credincios se simte strãin în aceastã lume ºi cu cât dispare acest sentiment, cu atât mai sigur omul este pe calea de a se rupe de capul
6
bisericii, de Hristos .
Astfel, ºi biserica va fi doar pânã atunci fidelã faþã de propria substanþã
pânã când va percepe ºi va exprima o astfel de înstrãinare.
Cu cât ea se va simþi mai bine, mai comod în aceastã lume, ºi cu cât va
face mai multe compromisuri cu ea, cu atât este mai sigur cã ºi-a negat propria esenþã. Situaþia este similarã ºi în raporturile sale cu statul. Cu cât biserica se simte mai bine într-un stat, cu atât mai sigur este cã îºi asumã roluri
care pot fi foarte utile din punct de vedere sociologic sau etic, dar nu provin
din propria esenþã. Biserica poate face în stat o excelentã educaþie publicã
moralã, poate contribui substanþial la întãrirea ordinii publice sub aspect
moral, la echilibrarea forþelor sociale contradictorii, mai mult, poate însuºi
rolul de aplanator indispensabil al aspiraþiilor contradictorii ºi extremiste,
poate proclama ideologii ce servesc existenþei ºi intereselor statului, ºi totuºi
nu-ºi va îndeplini misiunea, deoarece toate acestea nu sunt rosturile primordiale ºi esenþiale ale bisericii. Menirea bisericii este rãspândirea Evangheliei
ºi chiar dacã le îndeplineºte pe celelalte, dar omite sau neglijeazã aceastã
cerinþã, devine infidelã faþã de ea însãºi.
Referitor la stat, rãspândirea Evangheliei de cãtre bisericã este acel punct
nevralgic care dezvãluie în fapt adevãrata problemã a relaþiei stat-bisericã.
Evanghelia este propagarea voinþei divine ca unicã ºi ultimã cerinþã. Voi fiþi
6

Este potrivitã referirea lui Karl Barth la discursul de inaugurare al lui K.L.
Schmidt, Das Gegenüber von Kirche und Staat in der Gemeinde des Neuen
Testaments, în care în urma etimologiei cuvântului Paroikia (παροιξια) el interpreteazã prin locuire pe pãmînt strãin. Vezi, K. Barth, Rechtfertigung und Recht,
Zürich, 1939.
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doar desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl vostru ceresc este desãvârºit (Matei
5:48). Aceastã cerinþã a cuvântãrii de pe munte este o cerinþã imposibilã, dar
tot la fel este toatã Evanghelia. Este imposibilã deoarece se adreseazã omului pãcãtos dintr-o lume pãcãtoasã. Iar aceastã cerinþã imposibilã este luatã
în serios de Evanghelie, în sensul cã cere o decizie: ori voinþa lui Dumnezeu,
ori voinþa omului, a treia posibilitate nu existã. Omul credincios nu poate
avea altã mãsurã decât perfecta voinþã a Domnului, perfecþiunea Sa aºa cum
am cunoscut-o în Isus Hristos. Numai acest imposibil are valoare, doar acest
imposibil meritã ca omul sã I se supunã. Iar pentru cã respectiva cerinþã
imposibilã, adicã voinþa lui Dumnezeu, nu se poate încadra în reguli referitoare la anumite situaþii, felul în care puterea statalã primeºte evanghelizarea este întotdeauna o problemã de încredere. Încrederea nu se poate înlocui
niciodatã cu nici un fel de control perfect din partea poliþiei. Dacã lipseºte
încrederea în bisericã, contradicþiile dintre stat ºi bisericã, mai mult, confruntãrile nu vor lua sfârºit nicicând.
Încrederea statului în bisericã nu se poate baza decât pe realitãþile inegalabile ale naºterii din nou ºi ale îndreptãrii, pe dreptatea vieþii creºtine ºi
în sfârºit pe mãrturia bisericii.
Voinþa lui Dumnezeu exprimatã în Evanghelie nu este posibilã în lumea
pãcãtoasã pentru omul pãcãtos. Imposibilul devine posibil nu datoritã omului, ci lui Dumnezeu. Omului din naturã îi rãmâne imposibil de împlinit
aceastã voinþã, dar omul care trãieºte în credinþã o poate împlini prin harul
lui Dumnezeu, în aºa fel cã Domnul prin Duhul Sãu îl naºte din nou ºi judecându-l în calitatea Sa de judecãtor îl declarã fãrã pãcat. Omul nãscut din nou
ºi îndreptat capãtã o nouã dreptate ºi o nouã calitate prin Isus: dreptatea ºi
sfinþenia conform voinþei lui Dumnezeu, fãcând posibil imposibilul, iar faþã
de stat ele devin garanþia ce formeazã cea mai solidã temelie a încrederii.
Aceeaºi încredere dezvoltã ºi asigurã viaþa în dragoste ºi bunãtate revelate în Hristos, existenþã care mai degrabã îºi asumã suferinþa decât sã refuze porunca dragostei. Creºtinii ºtiu cã suferinþa este parte a vieþii lor, deoarece statul ºi societatea, sprijinite pe baze naturale, le oferã destule ocazii ale
negãrii ºi sacrificiului de sine ce însoþesc dragostea.
Iar în sfârºit, o deosebit de solidã bazã pentru încrederea din partea statului reprezintã mãrturia conform Sfintei Scripturi.
16. Rezolvarea definitivã a problemei se gãseºte doar în Scripturã ºi în
religia noastrã ce mãrturiseºte Scriptura. Scrisoarea cãtre Romani (13: 1-2)
este un locus classicus al acestei afirmaþii.
În explicarea locului biblic, respectiv Calvin menþioneazã faptul cã sufletele neliniºtite ºi pripite au crezut întotdeauna cã împãrãþia lui Hristos nu va
ajunge la deplina ei suveranitate doar dacã orice putere se ºterge de pe
pãmânt, iar omul creºtin nu va fi liber decât dacã scapã de orice fel de înrobire. Mai cu seamã creºtinii evrei aveau aceastã falsã credinþã. Lor le spune
apostolul Pavel în locul citat mai sus: Oricine sã fie supus stãpânirilor celor
mai înalte, cãci nu este stãpânire care sã nu vinã de la Dumnezeu. ªi stãpâ253
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nirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveºte stãpânirii, se împotriveºte rânduielii puse de Dumnezeu, ºi cei ce se împotrivesc, îºi vor lua osânda. Dregãtorii nu sunt de temut pentru o faptã bunã,
ci pentru una rea.
Partea a XXX-a a catechismului elveþian ne pune în faþã cerinþele acestui
loc biblic referitor la relaþia dintre stat ºi bisericã.
Înainte de toate catechismul afirmã cã statul este printre stãpâniri de cel
mai înalt rang, care meritã primul loc în toatã lumea. Întâietatea însã atrage
dupã sine o serie de obligaþii importante. Statul sau autoritãþile, fiind
stãpânirea cu cel mai înalt grad, sunt obligate a menþine ºi sluji pacea publicã ºi liniºtea. Trebuie sã stimuleze vestirea dreptãþii ºi credinþa lucidã ºi sã
combatã minciuna, superstiþia, necredinþa, împreunã cu idolatria. Astfel trebuie sã apere biserica lui Dumnezeu. Mai mult, catechismul ne învaþã cã grija pentru religie este cea mai importantã funcþie a autoritãþilor cu sentimente pioase. Statul are obligaþia de a conduce prin legi bune, în conformitate cu
Cuvântul lui Dumnezeu, de a menþine poporul încredinþat de Dumnezeu în
ordine, disciplinã ºi supunere. Totodatã trebuie sã judece cu judecatã dreaptã, sã apere vãduvele, orfanii ºi pe cei strâmtoraþi, sã-i stãpâneascã ºi sã-i
pedepseascã pe nedrepþi, pe miºei ºi pe violenþi, cãci nu degeaba poartã
armele (Romani 13:4).
În lumina aceluiaºi Cuvânt, spune catechismul, credincioºii trebuie sã
respecte ºi sã cinsteascã statul ca autoritate, pentru cã el este în slujba lui
Dumnezeu, sã-l iubeascã ºi sã se roage pentru el precum pentru tatãl lor, sã
se supunã poruncilor lui drepte ºi legitime, chiar ºi în privinþa plãþii exacte
a birurilor ºi dãrilor.
Din toate acestea reiese cã adevãratul stat, ca ºi adevãrata naþiune trimite
dincolo de el, trimite la Dumnezeu, singurul fundament al existenþei. Un stat
adevãrat ºi o bisericã adevãratã se înalþã pe voinþa lui Dumnezeu relevatã în
Hristos. Doar pe aceastã temelie de cãpãtâi dispar toate posibilitãþile periculoase, din cele douã sfere ale existenþei, ameninþându-i cã vor putea deveni
mijloace ale unor scopuri ºi interese strãine de esenþa lor lãuntricã.
În vol. Dr. Tavaszy Sándor, Az ethika mai kérdései [Întrebãrile eticii de azi], Cluj, Tip.
Studio, 1939 [din seria: Teze din sfera ºtiinþei teologiei reformate, nr. 16]
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
[1] Este vorba de Karl Barth (1886-1968), teolog calvinist, care în opera sa Kirchliche
Dogmatik (1932-1951) a abordat problema lui Dumnezeu din perspectivã transistoricã, militând pentru o bisericã care sã renunþe la orice idee de putere. În vremea regimului lui Hitler, a organizat rezistenþa protestantã faþã de nazism.
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O NOUÃ ORIENTARE ARDELEANÃ
Viabilitatea unei comunitãþi etnice nu depinde în ultimã instanþã de
numãrul componenþilor sau de cantitatea de bunuri materiale pe care le
posedã, ci de unitatea, puritatea ºi forþa extensivã a conºtiinþei sale naþionale. Popoare mici trãind în circumstanþe dintre cele mai vitrege, rãmase în
urmã din punct de vedere economic se pot menþine cu o miraculoasã tenacitate sub bolta protectoare a unei conºtiinþe naþionale viguroase.
Cu cât mai micã este o colectivitate etnicã, cu atât mai tare este ea expusã primejdiei de a nu-ºi putea coordona, în cadrul propriei sale unitãþi vitale, pe baza unor linii directoare sigure ºi clare, pornind dintr-un singur centru, factorii vieþii sale comunitare. Moartea popoarelor mici e cauzatã tocmai
de pierderea reperelor, a capacitãþii de orientare printre diversele fenomene
ale vieþii. Orientarea internã unitarã, sigurã ºi respectatã ca o autoritate, trebuie însã sã se îngemãneze cu o orientare externã la fel de viguroasã. Comunitãþile etnice mici n-au câtuºi de puþin posibilitatea de a influenþa decisiv
viaþa altor comunitãþi, în schimb cu atât mai viguros asalteazã alte comunitãþi ºi mari curente spirituale conºtiinþa popoarelor mici.

I
În cei douãzeci de ani minoritari de dupã primul rãzboi mondial, în viaþa maghiarimii transilvãnene au existat douã mari orientãri spirituale. În
centrul fiecãreia s-au aflat bãrbaþi dãruiþi cu profundã conºtiinþã istoricã ºi
cuget neîntinat.
Poate cã nu vom greºi spunând cã cea dintâi orientare, primul reper
minoritar al maghiarimii ardelene l-a constituit manifestul publicat în 1921
de Károly Kós, István Zágoni ºi Árpád Paál cu titlul Kiáltó szó [Glasul care
strigã]. Acest manifest a introdus ºi a declanºat toate activitãþile maghiarimii
ardelene incluse în cadrul statal al României. Pe urmele sale se dezvoltã cu
tot mai multã vigoare noua literaturã maghiarã ardeleanã, care trezeºte cu o
forþã uriaºã conºtiinþa istoricã ardeleanã mocnind în adâncul simþirii. Aceastã trezire a spiritului ardelean a umplut de o mare încredere în sine, de
nemãsuratã încredere în puterile proprii intelighenþia dotatã cu suficientã
luciditate a comunitãþii noastre etnice aflate la un început de drum plin de
teribile nesiguranþe. De la o zi la alta se trezesc la viaþã instituþiile noastre
cuprinse de amorþealã ºi iau naºtere noile colective de muncã, fundamentale în viaþa minoritãþii noastre. Acel nemãrginit idealism ce respira din ope255
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rele scriitorilor ºi savanþilor noºtri din primii ani de existenþã minoritarã a
însemnat un veritabil ir vindecãtor pentru maghiarii ardeleni atât de marcaþi
de ororile rãzboiului mondial. Ne gândim ºi astãzi la aceastã primã epocã
eroicã a vieþii spirituale maghiare transilvãnene cu nostalgia cu care îþi aduci
aminte doar de prima iubire.
Au trecut însã anii ºi ceaþa binefãcãtoare a idealismului perioadei imediat urmãtoare rãzboiului a început sã se destrame ºi a trebuit sã ne dãm seama cu tot mai multã limpezime cã rãzboiul mondial nu fusese decât simptomul decisiv al unei crize umane universale, mai adânci decât toate cele de
pânã atunci. Omul idealist s-a transformat într-un critic tot mai intolerant.
Cel de-al doilea reper în orientarea vieþii noastre minoritare îl constituie
douã cãrþi ale lui Sándor Makkai: Magyar fa sorsa [Soarta copacului maghiar]
ºi Magunk revíziója [Autorevizuirea noastrã] din 1927 ºi, respectiv, 1931; ele
au pregãtit ºi au iniþiat o nouã direcþie în viaþa noastrã spiritualã. Cea dintâi
vizeazã rãdãcinile istorice ale crizei maghiare de dupã rãzboi, iar cea de-a doua
cauzele crizei morale ºi spirituale care mocnea în adâncul nostru. Datoritã
acestor douã cãrþi ºi unor opere înrudite cu ele, între care se remarcã Az ifjúság
válsága [Criza tineretului] de Lajos Imre[1], s-a vãdit dintr-o datã cã întreaga
noastrã existenþã minoritarã ºi umanã era zdruncinatã în fundamentele sale ºi
trebuia reconstruitã din temelii. Aceastã nouã orientare criticã a avut un ecou
tot atât de profund ca ºi prima. Ecoul cel mai pur l-au produs în aceastã privinþã miºcãrile în plinã evoluþie ale tineretului maghiar din Ardeal. Dar acest
foarte pur ecou ardelean era tot mai mult tulburat ºi de cacofonia marxiºtilor
încredinþaþi de iminenþa izbucnirii revoluþiei mondiale: ei vedeau în criza
umanã universalã ºi maghiarã, dezvãluitã de o criticã bazatã pe o profundã
conºtiinþã istoricã ºi responsabilitate creºtinã, justificarea propriilor idei.
Primul veto faþã de aceastã criticã mãcinãtoare de sine a fost pronunþat
de Sándor Reményik[2] în articolul intitulat Nemzeti önkritika vagy szellemi
mazochizmus [Autocriticã naþionalã sau masochism spiritual], apãrut în
numãrul din primãvara anului 1931 al revistei Pásztortûz. Marele poet îºi
exprimã temerea cã autocritica noastrã naþionalã a devenit scop în sine ºi a
uitat cã ºi ea trebuie sã participe la edificarea naþiunii. El evocã exemplul
celui mai mare spirit autocritic al nostru, Széchenyi, care, dupã cele mai
drastice opere autocritice maghiare, Hitel, Világ ºi Stádium, a scris marea
autoapãrare a maghiarimii: Ein Blick[3].
De pe marginea abisului crizei umane universale, conturat de criticile
interne ºi prezentãrile cu tonalitate pesimistã, instinctul îi îndemna pe
oameni sã se refugieze tot mai mult în adãpostul celei mai fireºti comunitãþi
umane: în tranºeele vieþii naþionale. Dacã nu s-ar fi întâmplat aºa, în mai
multe þãri ale lumii ar fi devenit inevitabilã izbucnirea revoluþiei comuniste.
Regãsind comunitatea naþionalã, omul european reconsiderã ideea naþionalã: în locul sentimentului naþional el aºeazã conºtiinþa naþionalã, în locul crizei naþionale realitatea valorilor naþionale ºi în locul claselor sociale comunitatea naþionalã unitarã.
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Noi, maghiarii din Ardeal, ne-am dat seama mai ales prin intermediul
însemnãrilor de cãlãtorie ale lui László Németh[4] ºi Nem lehet [Nu se poate] de Sándor Makkai cã nu puteam rãmâne în starea aceea de risipire, dezorganizare, sfâºiatã de duºmãnii, de zbatere în mii ºi mii de fragmente separate în care ne gãsise formularea noii idei naþionale. Noi nu ne putem încrede
în acea conºtiinþã idealistã care a fost singurul nostru leac în anii de dupã
rãzboi ºi nu ne putem pune încrederea nici în acea conºtiinþã criticã mai
nouã al cãrei vânt tãios ne-a dezbrãcat pânã la piele ºi ne-a dezvelit toate
murdãriile ºi toate rãnile. Dincolo de toatã poezia morþii ºi critica dizolvantã, avem nevoie de o reorganizare internã a forþelor determinatã de o direcþie nouã, unitarã, conþinând valori pozitive ºi tinzând spre universalitate, ºi
de o nouã conºtiinþã a demnitãþii umane  dacã vrem sã ne punem iar pe
picioare.
Trebuie s-o spunem cu toatã tãria cã maghiarimea din Transilvania are
nevoie de o nouã orientare internã ºi externã, cãci dacã scapã momentul unei
asemenea orientãri, furtuna istoriei se va abate asuprã-i cu cele mai primejdioase distrugeri. Când popoarele cele mai mari ale lumii îºi organizeazã cu
tot mai multã forþã în jurul unei singure axe organismele comunitare ce gravitau pânã de curând în jurul unor centre diferite ºi-ºi clarificã, pentru ele
înºile ºi în faþa lumii întregi, vocaþia istoricã, atunci o mânã de oameni,
colectivitatea etnicã a maghiarimii ardelene, nu-ºi poate permite sã rãmânã
aºa cum se aflã azi: golaºã, ºovãitoare, sfâºiatã de duºmãnii interne, deziluzionatã ºi nemaicrezând în vocaþia sa, în valorile sale, în conducãtorii sãi, în
marile sale creaþii comune.
Trebuie sã ne întrebãm cu sinceritate dacã aceastã nouã orientare mai
sus schiþatã nu înseamnã oare abandonarea conºtiinþei naþionale critice, nu
le dã oare dreptate acelora care i-au stat împotrivã de la bun început? La
aceastã întrebare rãspundem cu un nu hotãrât. Cãci noua orientare nu e
renegarea, ci continuarea organicã a ideilor scoase la luminã de autocritica
naþionalã. Noi nu oferim o justificare modului de gândire al acelora care în
decursul ultimilor douãzeci de ani au rãmas la orientarea pe care au adus-o
cu ei încã dinainte de rãzboiul mondial. În ultimele decenii concepþia omenirii despre cele mai decisive fapte ale existenþei umane: despre muncã,
naþiune, stat, culturã, societate, religie s-a modificat radical. Aceastã modificare de concepþii a fost provocatã tocmai de teribila criticã a ultimelor decenii, azi lucrarea începutã de aceastã criticã trebuie continuatã: e nevoie sã se
treacã la construcþie tocmai cu materialul extras ºi modelat de noua criticã.
Noi trebuie sã menþinem curate izvoarele iscate de spiritele critice care ne-au
precedat ºi sã le adunãm apele ce mânã roata morii, ce udã grãdinile în canale dãtãtoare de viaþã.
Noi nu vrem sã fim continuatorii vechii maghiarimi, ci, pe ruinele acesteia, sã construim noua maghiarime.
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II
În timp ce conºtiinþa maghiarã ardeleanã idealistã ºi cea criticã au reprezentat orientãri noi nu numai în viaþa spiritualã maghiarã din Transilvania,
ci ºi în aceea a maghiarimii în ansamblu, sau, în orice caz, au contribuit în
mãsurã decisivã la conturarea noii orientãri maghiare în general, în ultimii
ani suntem nevoiþi sã constatãm cã Transilvania are tot mai puþine de spus
în ceea ce priveºte maghiarimea universalã. Mai mult, dinspre maghiarimea
aceea s-au formulat despre noi douã critici extrem de acide, dezvãluindu-ne
fãrã menajamente neputinþa. Azi Ardealul trece tot mai puþin drept marea
rezervã de forþe a spiritualitãþii maghiare: mai mult ne plâng de milã decât
ne iubesc, mai mult ne acuzã decât sã ne ia apãrarea. Acest trist fundal întunecat contureazã încã mai pronunþat însemnãtatea generalã a orientãrii ardelene în contextul întregii vieþi spirituale maghiare. Ultima parte a trilogiei lui
Gyula Szekfû, Három nemzedék [Trei generaþii], vorbeºte cu forþã zguduitoare despre terifiantele antinomii ale vieþii maghiare, în condiþiile cãrora nu
poate lua naºtere viaþa maghiarã nouã, sinteticã, sãnãtoasã[5]. Groaznica tragedie a vieþii maghiare contemporane e cã, în absenþa unei unice forþe propulsoare unanim acceptate, cele mai valoroase forþe ce alcãtuiesc viaþa naþiunii se întorc unele împotriva altora, se frâneazã reciproc.
În viaþa maghiarã din Transilvania trebuie sã vorbim nu atât de confruntarea de forþe, cât mai degrabã de absenþa unitãþii organice interne a factorilor de
viaþã rãspândiþi în diverse direcþii, în diverse sfere de activitate. Avantajul situaþiei din Ardeal constã în aceea cã de aici se poate ajunge mai uºor la crearea acelei atât de necesare, urgente ºi posibile sinteze maghiare. Dacã, prin intermediul
noii orientãri, a cãrei vreme a sosit, maghiarimea transilvãneanã ajunge la noua
sintezã a forþelor maghiare ardelene, va aduce prin acest pas spiritualitãþii
maghiare în totalitate un serviciu tot pe-atâta de exemplar pe cât a adus prin
întreþinerea idealismului naþional ºi exprimarea autocriticii naþionale.
Ce uriaºã nouã sarcinã se aflã în faþa maghiarimii minoritare: în cadrul
statului român, în condiþiile posibilitãþilor oferite ºi legal asigurate de cãtre
stat, trebuie sã creeze comunitatea etnicã organicã a maghiarilor ce aparþin de
ea; trebuie sã adune în raza unei forþe vitale emanate de o unicã autoritate spiritualã activitatea pânã de curând paralelã sau divergentã a instituþiilor noastre; trebuie sã organizeze alãturându-le sau situându-le piramidal, dupã
importanþã, diversele colectivitãþi lucrative care alcãtuiesc viaþa noastrã
comunitarã. ªi deasupra acestei organizãri interne, trebuie sã înalþe, ca pe o
puternicã boltã de apãrare, structura de oþel a noii conºtiinþe maghiare ardelene. Trebuie sã aibã o mare forþã vitalã acea comunitate etnicã care, în condiþii atât de grele, îndrãzneºte ºi poate sã-ºi propunã un obiectiv de asemenea
importanþã. Traducerea în viaþã a acestor îndatoriri covârºitoare e o necesitate atât de cotidianã iar prin realizarea lor nevoile existenþiale primordiale ale
atâtor oameni îºi gãsesc rezolvarea încât nu ne este îngãduit sã ne îndoim nici
mãcar o clipã de posibilitatea realizãrii unei astfel de noi sinteze.
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III
Trebuie sã constatãm cu sinceritate cã noua orientare maghiarã ardeleanã a devenit necesarã datoritã în primul rând ºi în modul cel mai decisiv
apariþiei ºi expansiunii noii idei naþionale totale ºi integrale. Expansiunea
acestei idei a remodelat întreaga structurã internã a þãrii noastre ºi a creat o
nouã situaþie ºi noi posibilitãþi de organizare pentru maghiarimea ardeleanã.
Noua idee naþionalã, ca nou spirit universal sau curent spiritual, s-a rãspândit în toate colþurile lumii ºi a exercitat o influenþã imensã pânã ºi asupra
celui mai mare adversar al sãu: comunismul. Una din cauzele dezorientãrii
care a marcat comunitatea noastrã etnicã minoritarã în vremea din urmã trebuie cãutatã în faptul cã încã n-am îndrãznit sã ne confruntãm sincer, deschis cu însemnãtatea noii orientãri naþionale ºi sã abordãm relaþia noastrã cu
aceasta. Valoarea cea mai universalã a zestrei noastre spirituale, transilvanismul sau ideea ardeleanã, s-a vãzut supusã tocmai din partea acestei idei
naþionale celor mai grave acuze. În vremea din urmã s-a afirmat deja ºi în
mod deschis cã ideea ardeleanã ar fi o concepþie atât de liberalã ºi umanistã
încât e absolut nepotrivitã pentru apãrarea valorilor naþionale ºi, astfel, asumarea ei conºtientã reprezintã o opoziþie deschisã faþã de ideea naþionalã.
Convingerea noastrã de principiu este cã noua orientare ardeleanã nu
trebuie sã fie una absolut nouã, ci continuarea a ceea ce s-a manifestat pânã
acum prin idealism ºi spirit autocritic în conºtiinþa de sine. Iar aºa-numitul
transilvanism a constituit axul central al acestei conºtiinþe. Problema fundamentalã a noii noastre orientãri nu poate fi alta aºadar decât raportul reciproc dintre spiritul ardelean ºi noua idee naþionalã.
Acum nu mã opresc decât asupra implicaþiilor transilvanismului în ceea
ce priveºte valorile naþionale ºi relaþiile reciproce dintre naþiuni. De altfel,
esenþa ideii ardelene se constituie chiar în jurul acestor douã probleme. Eu
înþeleg prin transilvanism, pe de o pate, în opoziþie cu umanismul generalizant, internaþionalist, negând specificitãþile naþionale, apãrarea, cultivarea ºi
dezvoltarea conºtientã, curajoasã ºi responsabilã a valorilor naþionale spirituale ºi fizice; pe de altã parte, împotriva ºovinismului naþional exclusivist,
negând dreptul la existenþã a tuturor celorlalte naþiuni, apãrarea ºi cultivarea valorilor individuale ºi universal umane ale componenþilor naþiunii. Pe
scurt: prezervarea conºtientã a esenþei mele naþionale ºi, în faþa atacurilor
îndreptate împotriva esenþei mele naþionale, apãrarea esenþei mele umane.
Preþul acestui comportament cu dublã valenþã e ca nici eu, la rândul meu, sã
nu-i ofensez, sã nu-i dispreþuiesc pe cei de altã esenþã naþionalã, sã nu vreau
sã-mi însuºesc cu forþa valorile naþionale spirituale ºi fizice ale altora.
Noi, aºadar, nu putem accepta componenta agresivã a noii idei naþionale, aceea care refuzã dreptul la existenþã a tuturor celorlalte naþiuni sau, în
orice caz, cultivã o permanentã ameninþare în aceastã privinþã. Crearea în
jurul nostru a unei atmosfere pe cât posibil mai liniºtite constituie pentru
noi o condiþie existenþialã ºi o necesitate vitalã. În schimb, sub influenþa noii
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idei naþionale ne luãm încã mai în serios propriile noastre fundamente ºi valori naþionale.
Noua idee naþionalã extrage esenþa naþionalã din spaþiul percepþiilor ºi
sentimentelor ºi o transformã într-o responsabilitate nouã în toate privinþele; sprijinã conceptul de naþiune culturalã pe realitatea naþiunii fizice; se
referã la individul aparþinând naþiunii nu ca la un om pur ºi simplu, ci ca la
un om cu o îndeletnicire specialã; în cadrul naþiunii desfiinþeazã clasele
sociale ºi partidele politice; ºi întru conºtiinþa naþionalã ºi slujirea naþiunii
vrea sã creeze un popor monolitic. Realizarea în viaþã a acestei idei naþionale noi devine posibilã de cele mai multe ori prin intermediul dictaturii politice. Necesitatea acestei dictaturi decurge din aceea cã existã foarte puþini
oameni dispuºi sã recunoascã dreptul de imixtiune totalã a statului în probleme ale vieþii personale de asemenea importanþã ca religia, cãsãtoria, locul
de muncã, satisfacerea nevoilor culturale, educaþia ºi, pe de altã parte, nu
toatã lumea este dispusã sã recunoascã cã viaþa naþionalã conºtientã trebuie
sã presupunã în acelaºi timp ºi renunþarea forþatã la anumite valori ale culturii umane universale.
Este evident cã, în ceea ce o priveºte, o comunitate etnicã minoritarã nu
poate accepta de-a dreptul ºi necondiþionat ca pe o nouã orientare aceastã
nouã idee naþionalã. Înainte de toate, nu dispune de dictatura politicã absolut necesarã traducerii sale în viaþã, dar, dincolo de aceasta, o minoritate,
care trebuie sã protejeze posibilitãþile de viaþã individuale ale membrilor sãi
în faþa diferitelor influenþe ale poporului constituent de stat, nu poate spori
ea însãºi limitãrile manifestãrilor vitale individuale ale membrilor sãi.
Aceasta ar conduce la o ºi mai mare depreciere a demnitãþii personale ºi conºtiinþei demnitãþii umane deteriorate ºi slãbite ºi altfel în condiþiile existenþei minoritare.
Sigur este cã ºi noi avem nevoie de asemenea autoritãþi cu pondere decisivã, care sã reuneascã ºi sã îndemne la necesara organizare a muncii structura vitalã rãvãºitã a comunitãþii noastre etnice minoritare. Aceastã autoritate însã, în viaþa fiecãrei comunitãþi etnice minoritare, poate fi numai
spiritualã ºi moralã. Aceasta nu înseamnã însã ca comunitatea etnicã minoritarã însãºi sã nu-ºi susþinã autoritatea moralã ºi sã n-o întãreascã ºi cu forþe materiale ºi fizice. O comunitate etnicã minoritarã organizatã din punct de
vedere spiritual ºi economic poate recurge faþã de cei ce nu se supun poruncilor morale majore chiar ºi la retragerea sprijinului fizic ºi juridic.
În viaþa minoritarã forul moral decisiv trebuie sã fie reprezentat de douã
comunitãþi: cea a bisericilor ºi cea a familiei.
Noua idee naþionalã face toate eforturile spre a priva biserica de rolul sãu
de ultimã instanþã în problemele vieþii personale ºi comunitare. Dar esenþa
cea mai profundã a bisericii constã în aceea de a judeca liber ºi independent,
în lumina Cuvântului care stã deasupra istoriei, toate faptele vieþii personale ºi comunitare. Prin aceastã libertate ºi autoritate a lucrãrii sale poate ea
trezi ºi menþine în oameni responsabilitatea moralã, adevãrata iubire dezin260
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teresatã ºi concepþia slujirii celorlalþi  indispensabile în viaþa comunitarã.
Din punctul de vedere al oricãrei comunitãþi, un om este cu atât mai valoros
cu cât acþioneazã nu sub imperiul constrângerilor ºi disciplinei comunitare
exterioare, ci sub acela al iubirii ºi responsabilitãþii umane. Noi trebuie sã
facem în viaþa minoritarã totul spre a putea vedea în bisericile noastre forurile noastre morale supreme. Nu ne strãduim, aºadar, sã atragem bisericile în
aria problemelor economice, politice ºi sociale ale vieþii cotidiene, ci mult
mai mult pentru a le asigura cât mai deplin lucrarea lor de propovãduire a
Cuvântului, de îngrijire sufleteascã ºi educativã. Nu vrem aºadar sã creãm
un fel de nouã bisericã naþionalã imposibil de hibridã care sã nu poatã dispune de o autoritate de ultimã instanþã. Aplicarea ideii noastre înseamnã
întãrirea bisericilor întru vocaþia lor specificã, dar asta nu exclude, ba chiar
asigurã colaborarea lor în ceea ce priveºte marile probleme ale vieþii publice. Chiar dacã bisericile nu pot fi una întru crezul lor specific, ele trebuie sã
fie una în dovedirea punerii crezului lor specific în slujba specificã a poporului, în lupta lor împotriva pãcatelor, mizeriei, bolilor, sãrãciei comunitãþii.
Cealaltã autoritate moralã a comunitãþii noastre este familia. Existenþa
minoritarã înseamnã o viaþã comunitarã reprimatã, strict condiþionatã în
anumite privinþe. Cea mai sãnãtoasã contrabalansare a acestei reprimãri ºi
constrângeri trebuie sã aibã loc în familie. Numeroase prilejuri ale formãrii
conºtiinþelor ºi educaþiei se retrag în cadrul familiei. Aceste comunitãþi trebuie sã ne pregãteascã copiii pentru viaþa comunitarã mai largã, plinã de
renunþãri, de sacrificii cu valoare de reciprocitate. Dar familia poate sãvârºi
aceastã muncã doar dacã capul familiei are o autoritate decisivã, precum ºi
forþa spiritualã ºi putinþa materialã necesare. Comunitatea minoritarã care
trebuie pusã cel mai urgent pe picioare este familia. Dacã comunitãþile noastre familiale nu au un serios spirit naþional, dacã nu se practicã în cadrul lor
o serioasã viaþã moralã, dacã se pierde autoritatea pãrinþilor iar copiii nu
sunt învãþaþi întru sprijin ºi dragoste reciproce, orice altã lucrare comunitarã va fi lipsitã de roade ºi se va miºca într-un spaþiu vid.
Noua idee naþionalã ne aduce acea nouã, indispensabil de importantã
recunoaºtere cã noi nu ne mai putem gândi la oamenii care alcãtuiesc împreunã cu noi o comunitate etnicã fãcând abstracþie de sfera lor vitalã ºi de condiþiile lor existenþiale. Noi, în cadrul vieþii naþionale, trebuie sã recunoaºtem
extrem de conºtient nevoile comune ºi identice ale tovarãºilor noºtri de soartã de acelaºi gen ºi aceeaºi îndeletnicire. Nu vom putea organiza nicidecum
noua comunitate etnicã maghiarã pânã ce nu vom cunoaºte în cadrul problemei minoritare problemele specifice, profesionale ale argaþilor, agricultorilor,
muncitorilor, meseriaºilor, comercianþilor, intelectualilor care formeazã
comunitatea minoritarã. Proiectele ºi eforturile noastre organizatorice de
pânã acum au vizat atât de unilateral doar anumite straturi ale societãþii din
cauzã cã comunitatea noastrã naþionalã nu numai cã n-a avut forþa, dar n-a
avut nici exigenþa faþã de sine însãºi de a îndrãzni sã se preocupe în profunzime ºi eficace de adevãratele probleme de viaþã ale fiecãrui grup care face
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parte din ea. Azi se vede foarte clar cã membrii unei comunitãþi etnice
migreazã spre o altã comunitate etnicã atunci când îºi pot realiza în condiþii
economice mai favorabile viaþa lor personalã. Pe de altã parte însã, devine tot
mai evident cã concepþia rasialã în expansiune, apãrarea puritãþii rasei va
pune stavilã asimilãrilor ºi fiece neam va fi obligat sã asigure în cadrul propriei naþiuni ºi condiþii economice pentru indivizii sãi.
În zilele noastre este la modã sã se vorbeascã despre degringolada, totala decãdere, incapacitatea de a conduce ale clasei de mijloc sau intelighenþiei. Ceea ce e sigur este cã intelighenþia resimte cel mai acut fiece schimbare istoricã, cãci viaþa ei e cea mai îndepãrtatã de natura imuabilã; în viaþa
noastrã minoritarã tocmai marile mase ale intelighenþiei ºi-au pierdut în cea
mai mare mãsurã baza existenþialã care le asigura traiul de zi cu zi. Toate
acestea nu înseamnã însã cã acea parte a intelighenþiei care a rãmas acasã nu
s-ar ridica tot mai conºtient la nivelul recunoaºterii vocaþiei sale din prezent.
Nu trebuie sã pierdem din vedere faptul cã în ultimele decenii elementele
intelighenþiei crescute deja în condiþii minoritare, lãmurite în privinþa condiþiilor ºi îndatoririlor prezente, preiau în tot mai multe cazuri rolul de
îndrumare a vieþii minoritare. La nivelul actual al vieþii statale ºi sociale, nici
agricultorii, nici muncitorii nu pot sã-ºi apere adevãratele interese fãrã a
recurge la serviciile intelighenþiei. Educaþia poporului nostru în ansamblu,
instruirea sa economicã, asigurarea condiþiilor de sãnãtate fac necesarã angajarea în activitate a tot mai multor oameni. Strângerea, decantarea, trierea,
clasificarea valorilor culturii noastre populare necesitã iarãºi serviciile aºanumitei intelighenþii.
Noua idee naþionalã, în ciuda faptului cã îndreaptã cu cea mai mare fermitate atenþia asupra condiþiilor externe ale indivizilor care constituie naþiunea ºi insistã în mod deosebit asupra comunitãþii de muncã a celor ce aparþin naþiunii, luptã cu deosebit succes împotriva conºtiinþei de clasã. Ea vrea
sã ajungã la societatea fãrã clase nu prin preluarea puterii de cãtre proletariat, ci prin realizarea unitãþii naþionale. Noi putem spune într-adevãr fãrã
nici o reþinere cã marea masã a maghiarimii minoritare, independent de profesie ºi de studii, se aflã aproape la acelaºi nivel economic. Avem tot dreptul
ºi toatã îndreptãþirea sã numim aceastã societate din care clasele au dispãrut
cu numele ei adevãrat: comunitatea etnicã maghiarã din România.
Noua societate minoritarã recunoaºte un singur etalon în cadrul ei însãºi
ºi acest etalon nu e decât munca spiritualã ºi fizicã depusã în folosul comunitãþii. Numai împlinirea valoricã a acestui etalon poate ridica pe cineva dintre ceilalþi ºi ne poate înãlþa deasupra-ne în calitate de conducãtori.
Noua comunitate naþionalã înseamnã în acelaºi timp ºi comunitatea
sufletului ºi pâinii. Noi nutrim încã oarecari reþineri în a proceda la o legãturã organicã între esenþa naþionalã perceputã pânã acum exclusiv ca o realitate sufleteascã, sentimentalã, ºi realitatea mânjitã de noroi ºi de sânge a pâinii procurate cu sudoarea frunþii. În zilele noastre însã aceastã relaþie nu mai
poate fi evitatã. Azi nu e de ajuns sã vorbeºti de sentimente naþionale, con262
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ºtiinþã naþionalã, limbã ºi culturã naþionalã, un veritabil conducãtor popular
nu poate fi decât acela care se îngrijeºte ºi de pâinea poporului. Acolo unde
sufletul naþional ºi pâinea naþionalã se aflã într-o legãturã organicã se întãreºte conºtiinþa naþionalã ºi sporeºte ºi pâinea naþiunii.

IV
Destinul minoritar implicã atâta nesiguranþã din cauzã cã n-are analogii
ºi simboluri strãlucitoare, exprimând o conºtiinþã naþionalã unitarã ºi fiind
un permanent memento în acest sens. Conºtiinþa idealismului ardelean a
fãcut demersuri decise în a crea din trecutul nostru ºi din operele vieþii noastre spirituale analogii care sã ne desluºeascã situaþia în care ne aflãm ºi simboluri prin forþa cãrora sã ne ridicãm deasupra situaþiei. Din pãcate, epoca
criticã a arãtat tocmai cât de fãrã analogii, cât de fãrã pereche de dificilã e
soarta noastrã ºi, ceea ce e încã ºi mai regretabil, critica distructivã care a
proliferat în umbra spiritului critic a discreditat în ochii maselor o parte a
simbolurilor noastre spirituale care se bucuraserã pânã atunci de respect.
Chestiunea finalã a noii noastre orientãri e strângerea laolaltã, conºtientizarea ºi situarea deasupra ºi în faþa noastrã a tuturor simbolurilor ºi analogiilor posibile. Cadrul cel mai propice pentru descoperirea analogiilor e studierea conºtientã a trecutului, a istoriei Transilvaniei, a istoriei popoarelor
care au trãit în condiþii minoritare ºi punerea lor în lumina problemelor vitale decisive ale destinului nostru specific. Nu ne este îngãduit sã nu observãm
cu câtã vigoare instinctivã ºi determinare conºtientã îºi îndreaptã azi atenþia
intelighenþia noastrã mai tânãrã cãtre viaþa micilor popoare nord-europene.
Istoria ºi viaþa finlandezilor înrudiþi, ale danezilor, olandezilor, estonienilor
seamãnã în multe privinþe cu viaþa noastrã. Ce întãritoare e pentru noi recunoaºterea felului cum aceste popoare mici au ºtiut sã-ºi prezerve, prin salvarea conºtiinþei lor naþionale, a culturii lor, întreaga fiinþã etnicã, ºi cum ºtiu
sã-ºi punã resursele economice relativ reduse în slujba unui mare reviriment
economic.
Noi putem ºi trebuie sã aflãm simbolurile care sã ne exprime cu o mare
forþã sugestivã conºtiinþa, spiritualitatea specificã înainte de toate printre
manifestãrile vitale ale cultelor noastre, în paginile istoriei, în marile opere
ale literaturii ardelene, printre valorile conºtient cultivate ºi întreþinute ale
artei noastre populare. În interesul respectului conºtient ºi generalizat al
acestor simboluri, trebuie sã iniþiem o miºcare culturalã. Respectul faþã de
noile noastre simboluri ne poate îndemna la o nouã solidaritate ºi ne poate
menþine laolaltã în cadrul comunitãþii.
Aceste câteva gânduri aºternute pe hârtie reprezintã raportul unui avanpost spiritual ardelean neostoit întru veghere despre cele vãzute în cuprinsul în care comunitatea noastrã etnicã îºi poartã lupta pe viaþã ºi pe moarte.
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Unele din ideile formulate aici se cer confirmate, dezvoltate. Cu bucurie
îndrãznesc sã afirm cã aceastã informare conþine cu prisosinþã ºi idei care au
încolþit deja, ba chiar au ºi rãsãrit în inimile tuturor maghiarilor ardeleni.
Verbele acestei noi orientãri ºi poruncile ce decurg din acestea vor produce
fãrã îndoialã o mai mare apropiere, vor împãca adunând într-o familie mai
plinã de cãldurã poporul maghiar ardelean atât de marcat de semnele înfricoºãtoare ale destrãmãrii ºi dezbinãrii.
În Erdélyi Fiatalok, 3-6/1939. (Reprodus în vol. Dezsõ László, A kisebbségi élet
ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok (1929-1940) [Darurile vieþii minoritare.
Publicisticã, Studii], ed. Péter Cseke, Kolozsvár, Minerva Könyvek, 1997, p.136-144).
(Traducerea: Paul Drumaru)
[1] Lucrarea a apãrut la Baia Mare, în 1930.
[2] Sándor Reményik (1890-1941), poet ºi publicist ataºat de gruparea Helikon, a
fost din 1921 redactor ºef la Pásztortûz.
[3] Este vorba de lucrarea: Ein Blick auf den anonymen Rückblick: Welcher für einen
vertrauten Kreis in verhälfrissmässig wenigen Exemplaren im Monate Oktober 1857 in
Wien erschien, London, 1859, VI+514p.
[4] În august 1934, patru tineri scriitori din Ungaria  printre care László Németh  au
intreprins un lung periplu în România. Cãlãtorind cu vaporul, ei au debarcat la
Giurgiu, de unde ºi-au continuat drumul cu trenul spre Bucureºti. În capitala
României ei au luat contact cu tineri intelectuali români  în special etnografi ºi sociologi  ºi l-au cunoscut pe Dimitrie Gusti, a cãrui operã era convergentã cu propriile
lor preocupãri, profesorul invitându-i ºi la o cercetare de teren. Vizita lor a continuat
apoi în Transilvania, ei oprindu-se rând pe rând la Braºov, Sfântu Gheorghe,
Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureº ºi Cluj, cãlãtoria încheindu-se prin vizitarea zonei
etno-folclorice Cãlata. Amplul jurnal de cãlãtorie publicat de Németh peste câteva
sãptãmâni va consemna cu maximã sinceritate multe aspecte pozitive ale progresului
economic ºi cultural înregistrat de România în perioada postbelicã, dar ºi o puternicã
îngrijorare a autorului privind ºansele minoritãþii maghiare din Transilvania de a opri
decãderea treptatã care se datoreazã atât unor cauze din interiorul comunitãþii, cât ºi
climatului politic nefavorabil întreþinut de autoritãþi. Textul intitulat Maghiarii din
România a stârnit ample dezbateri din presa vremii ºi a rãmas pânã astãzi un punct
de referinþã în literatura interbelicã asupra minoritãþii maghiare din România.
[5] Gyula Szekfû (1883-1955), istoric ºi publicist, absolvent al Universitãþii din Budapesta în 1904. Între 1909-1913 va întreprinde cercetãri în arhivele din Budapesta ºi
Viena, remarcându-se în epocã prin îndelungata polemicã cu Aladár Ballagi în problema lui Rákóczi. Între 1927-1938 este redactor la Magyar Szemle, susþinând linia
politicã a lui István Bethlen. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial va fi primul ambasador al Ungariei la Moscova.
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DARE DE SEAMÃ DIN ARDEAL
DESPRE STRÃDANIILE SPIRITULUI MAGHIAR
Redactorul revistei Hitel m-a rugat sã mã ocup în paginile publicaþiei
de starea spiritului maghiar de dupã rãzboi ºi din prezent, în special cu acele fenomene care mã îngrijoareazã. Când s-a gândit la mine în mod sigur a
dorit o pãrere competentã ºi sincerã, iar eu mã simþeam de parcã ar trebui sã
tratez cel mai drag bolnav al existenþei ºi al visurilor noastre.
Este o tradiþie umanã nobilã sã îngrijim ºi sã preþuim spiritul; dar spiritul însuºi nu este tradiþie, ci un fenomen la fel de tainic pe cerul istoriei umane, ca o stea. Tradiþia este schimbãtoare, uneori strãluceºte împlinitã, alteori
scade precum luna; steaua însã va arde mereu pulsând.
În vremuri bune sau rele spiritul trebuie sã vegheze deopotrivã, deoarece aceasta este natura ºi rolul sãu.
Un fenomen permanent al istoriei maghiarilor a fost faptul cã steaua spiritului a strãlucit întotdeauna veghind; chiar ºi atunci când luna preþuirii
rãtãcea invizibilã aiurea ºi atunci când nopþile cu lunã plinã pluteau deasupra naþiunii. Ar fi aºadar fãrã pereche pãrerea cã spiritul maghiar nu-ºi recunoaºte astãzi rolul, ori dacã îl recunoaºte nu ºi-l împlineºte. Ar fi aºa ceva
posibil, tocmai în timpurile noastre?! Cãci existenþa noastrã se petrece printre frãmîntãri hotãrâtoare de soartã pe care arareori a trãit-o naþiunea de la
stabilirea noastrã în mijlocul Carpaþilor încoace. În aceste vremuri, spiritul
ar trebui sã fie nu doar o stea de veghe, dar sã aibã menirea de stea norocoasã.
În primele clipe nu numai demnitatea noastrã, dar ºi instinctul nostru de
viaþã protesteazã împotriva acestei opinii nefaste. Mândria ºi instinctul de
viaþã protestatar denotã o naturã nobilã ºi sãnãtoasã, însã în al doilea
moment imediat apar intelectul ºi simþul rãspunderii. Intelectul doreºte sã
înfrunte încã din timp aceastã problemã gravã, iar simþul rãspunderii chiar
îl obligã s-o facã.
Totul este precum o cãlãtorie ce nu suferã amânare ºi care ascunde poate posibilitatea unor noi schimbãri în viaþa noastrã, în decursul cãreia va trebui observat totul cu mare atenþie, deoarece orice greºealã ar putea fi fatalã.
ªi la fel ca în cazul unei cãlãtorii, când omul pleacã de acasã ajungând apoi
în lumea mai largã, la fel trebuie poate sã plec acum sufleteºte.
Acasã pentru mine înseamnã în Ardeal.
În acest an, pe care-l încep cu cãlãtoria sufleteascã, se vor împlini douãzeci de ani de când, student fiind la Cluj, am scris prima mea nuvelã[1].
Tamás Szász, eroul povestirii mele, revenind acasã din rãzboiul pierdut, dis265
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truge tot ce i-a mai lãsat neºansa. El recurge la foc ºi sãvârºeºte o ceremonie
a sacrificiului, iar mie mi se pare acum cã-ºi anticipeazã cu douãzeci de ani
epoca, deoarece astãzi toatã lumea face acelaºi lucru ca, dupã teribila încheiere a socotelilor cu omul ºi materia, sã poatã începe o viaþã nouã. Secuiul
amar, þâºnind din timp precum o scânteie, m-a logodit nu doar cu literatura,
dar ºi cu soarta pe care maghiarimea din Ardeal a trebuit s-o trãiascã sub stãpânirea strãinã. Din acel moment, nesocotind cei trei ani din America, am
stat ºi am mers înainte pe calea spiritului împreunã cu defectele ºi câteva
calitãþi ale mele. E un fapt simplu ce atestã existenþa naturalã ºi fraternã a
datoriei ºi vocaþiei, care nu pretinde laudã ºi nu meritã desconsiderare. Pe
lângã alte fapte, este însã de naturã de a da cititorului sentimentul cã mã
poate considera o sursã credibilã, când fac unele afirmaþii despre spiritul format ºi existent aici în Ardeal pe perioada asupririi.
Generaþia care dupã rãzboi ºi-a înãlþat cel dintâi drapel al spiritului a
apãrut pentru prima oarã în cartea intitulatã Cei unsprãzece[2]. Studiile,
poeziile ºi nuvelele noastre erau unite în aceastã carte deja de puterea tainicã a pãmântului natal, iar buchetul împletit din flori de câmp destul de
diverse l-am legat de firul spiritului înãlþat al lui Petöfi ºi Zsigmond
Kemény[3]. Toate au fost însã florile câmpurilor din Ardeal, iar dacã ceva nea deosebit de generaþia dinaintea noastrã, atunci tocmai acest lucru a fost, cã
florile ei spirituale au crescut în pãmânt mai diversificat. Dupã câþiva ani în
schimb, soarta comunã a acoperit toate cãrãrile delimitãrii ºi în cadrul larg
al revistei Erdélyi Helikon cei mai mulþi scriitori maghiari din Ardeal formau unitatea care reprezenta o singurã voinþã în apãrarea culturii ºi a intereselor spirituale ale poporului maghiar. Se pãrea cã spiritualitatea din
Ardeal s-a instalat într-un mod bine gândit ºi fericit în citadela sufletului
maghiar, ale cãrei bastioane erau poeþii ºi scriitorii. Prin creaþiile lor, prin
lecturile literare auzite în tot Ardealul ºi pe paginile ziarelor se dãdea lupta
care a dorit sã înfiinþeze ºi sã dezvolte imperiul spiritual al maghiarimii de
aici. În urmãtorii zece ani s-a întâmplat cã scrisul a devenit aici literaturã
din Ardeal. Evident, denumirea aratã ºi caracterul scrisului ardelean; însã
noi, în inima noastrã, ne bucuram ºi ne mândream din cauzã cã denumirea
succintã însemna reuºita unei lupte spirituale: bucuria cã înfiinþarea imperiului spiritual este pe drumul bun, iar în soarta grea un anumit sentiment
al triumfului cã sufletul trãieºte ºi spiritul vegheazã. Este de înþeles aºadar
cã ne rãnea acuzarea care ne era trimisã din Þara Trunchiatã ºi care pomenea de schismã. Dar ºi aici acasã, în interiorul nostru, mai exista ceva ce
ne durea mai tare decât schisma, ºi anume faptul cã spiritualitatea ºi politica nu puteau merge pe acelaºi drum, deºi amândouã aveau unul ºi acelaºi
scop: a menþine poporul, cãminul ºi conºtiinþa maghiaritãþii. În primii ani ai
frãmântãrilor se mai ivea din când în când posibilitatea unor activitãþi comune, mai târziu s-a confirmat însã cã cele douã domenii nu se potrivesc.
Acum, când tristeþea aparþine trecutului, iar morala viitorului, putem cãuta
explicaþia fãrã patimi. Unul din tinerii noºtri deputaþi  în cartea sa de altfel
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inteligentã ºi obiectivã  a fãcut potrivita remarcã, cum cã fermenþii conflictului au fost de obicei scriitorii, care în viaþa politicã n-au avut succese, ºi
deseori politicienii, care au rãmas în urmã în sfera literaturii. Sunt de pãrere cã afirmaþia sa ar fi foarte potrivitã, dacã s-ar referi la conþinutul unui
roman-cheie, însã astfel nu dezvãluie explicaþia privind contradicþia între
spiritul ºi politica ardeleanã. Mai bine n-ar fi aºa! Mai bine am putea urma
raþionamentul sãu, deoarece atunci controversele existente ºi la nivel naþional, ºi despre care voi vorbi în cele ce urmeazã, ar putea fi pe aceastã cale de
asemenea explicate ºi rezolvate. Alþii sunt de pãrere cã spiritul ºi politica,
datoritã naturii ºi caracterului lor, nicicând nu au putut progresa împreunã.
Istoria maghiarilor furnizeazã un bogat material coroborator în vederea celor
afirmate, însã dorinþa mea pragmaticã nu poate fi satisfãcutã nici cu aceste
explicaþii când este vorba despre cele douã decenii ale asupririi. Deoarece,
în acea luptã pe viaþã ºi pe moarte pe care am dus-o noi, instinctul de viaþã
împrieteneºte ºi câinele cu pisica!
Dacã vrem sã demonstrãm diferenþele existente între politica ºi spiritul
ardelean, trebuie sã vorbim despre contradicþia naturalã ºi neîmpãcatã a
lacului ºi râului. Lacul n-a cunoscut altã soluþie decât cea de a lãsa râul sã
se verse în el, iar râul ar fi vrut sã conducã lacul prin cursul sãu pentru a uda
împreunã peste tot câmpul destinului ºi astfel sã obþinã un viitor rodnic.
Pe la sfârºitul anilor treizeci, semnele existente arãtau cã puterea spiritului modeleazã deja albia prin care mai repede sau mai târziu lacul îºi va gãsi
cursul. Forþele tinere care ºi-au potolit setea din apele râului ºi care în mare
parte s-au scãldat ºi în lac, au lucrat conform legilor severe ale vieþii ºi progresului la planul de a crea o forþã naþionalã unitarã folosind impulsul ideologic al spiritului ºi ºtiinþa practicã a politicii. Dorinþa de reînnoire s-a maturizat deopotrivã în inimile celor instruiþi ºi la mase. Faptul s-a arãtat clar la
Întâlnirea de la Târgu Mureº, care a fost prima încercare cuprinzãtoare ºi
serioasã pe calea înnoirii[4]. Din pãcate n-am reuºit sã punem în practicã
acel Credo [de la Târgu Mureº], care dãdea o expresie istoricã constituþiei
spirituale a maghiarimii din Ardeal. A existat mai mult spirit ºi ºtiinþã de
politicã naþionalã decât simþ practic ºi angajare. Dintr-o datã a devenit evident faptul cã cea mai gravã scãpare a partidului politic ºi care provine din
concepþia sa despre putere este cã n-a crescut practicieni ai politicii din rândul generaþiilor mai tinere. Trebuie sã recunosc însã sincer cã pentru eºecul
transformãrii unei idei în realitate ºi eu mã simt vinovat. Capacitãþile practice ale generaþiei tinere, care de atunci cu siguranþã au fost intens dezvoltate,
le-am apreciat greºit. Am crezut cã principiile maturizate ºi avântul cunoºtinþelor vor fi urmate de curajul în fapte. Fidel acestei credinþe, mi-am ascultat inima care a încurajat în mine spiritul nepãtat al omului de litere ºi nu
cel de politician.
În acele timpuri mi s-a pãrut cã frãmântãrile spiritului ºi ale conºtiinþei
ar reproduce simptomele anilor de început. Procesul hrãnit de vitalitatea tainicã ºi sãnãtoasã a maghiarimii dintr-odatã s-a lovit de zidul unei situaþii de
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forþã: partidele politice au fost dizolvate ºi puterea a oprit orice posibilitate
de a ne organiza de jos ºi din interior.
Simbolic vorbind, trebuia luatã decizia dacã maghiarimea din Ardeal sã
înceapã greva foamei ori sã accepte ºi sã înghitã hrana suspectã pregãtitã în
bucãtãria puterii. Fãrã îndoialã, firii romantice ºi eroice a maghiarimii i s-ar
fi potrivit mai degrabã greva foamei politice, dar asumarea ei deschisã ar fi
cerut fie un profet, fie un Gheorghe Doja.
Concepþia ardeleanã, caracterizatã întotdeauna mai degrabã de înþelepciunea lui aºa cum se poate, decât de rãzvrãtirea doar câinele se lasã stãpânit, în interesul poporului a acceptat hrana robilor.
A fost o pâine amarnicã, dar a trecut de noi fãrã sã cauzeze vreo boalã
fizicã sau psihicã, iar acum existã chiar un soi de romantism în felul în care
ne amintim de ea.
Iatã expunerea sumarã în care am încercat sã creionez linia spiritului
maghiar, care pe vremea existenþei minoritare a fost trasatã în viaþa
maghiarimii cu trudã ºi onoare. În spatele liniei ºi în interior se regãsesc o
serie de amintiri despre frãmântãri, succese ºi rãni. Dacã timpul ºi munca
ne-ar permite o oarecare relaxare am putea sã le luãm în discuþie; acum însã,
pe lângã istoria sumarã a acestui spirit, voi reliefa doar câteva probleme de
bazã. Fac acest lucru pe de o parte ca sã accentuez nevoia ºi dreptul înfruntãrilor viitoare ale spiritului ardelean, pe de altã parte ca ºi cititorul sã-ºi
poatã forma o opinie corectã despre problemele generale ºi arzãtoare ale spiritului maghiar.
Înainte de toate va trebui sã stabilim cã spiritul, care s-a format în literaturã ºi expunerile social-politice în perioada asupririi, s-a caracterizat pe de
o parte prin conºtiinþa sorþii comune, pe de altã parte prin responsabilitate
moralã. Din conºtiinþa ºi asumarea unui destin comun a rezultat ºi în literaturã ºi în comportament caracterul popular-naþional, ºi aceasta în vremurile
când caracterul respectiv abia se trezea în germene prin locurile unde astãzi
bolmojesc cu el oamenii; atât în Ungaria, cât ºi în strãinãtate. Iar responsabilitatea moralã a pus în centrul atenþiei concepþia cã opera literarã nu este
doar creaþie artisticã, dar ºi un mijloc educativ de cel mai înalt grad. Ar fi
greu de dat rãspunsul rapid la întrebarea dacã destinul comun cu poporul ºi
responsabilitatea moralã au fost oare în trecut note de caracter mai definitorii ale spiritului, decât fermitatea pe care ar trebui s-o aibã astãzi! Contemplaþia ºi învãþãmintele care au definit pânã astãzi vremurile de dupã eliberare insuflã conºtiinþei mele cã spiritul maghiar ar fi infam ºi trãdãtor dacã nu
ºi-ar asuma în prezent pânã la capãt comunitatea destinului cu poporul ºi
responsabilitatea moralã faþã de propria soartã.
Am amintit contemplaþia ºi învãþãmintele. Dar înainte sã vorbesc despre
ele, pentru a-mi ordona mai corect gândurile ar trebui sã mã ocup mai întâi
de experienþele pe care am avut ocazia sã le adun pe perioada existenþei
minoritare în Ungaria. Aceste experienþe, pe care la acea vreme cu greu am
reuºit sã le evaluez ºi sã le folosesc pentru a trage învãþãminte din ele, expli268
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cã destul de exact tot ceea ce a afectat dupã eliberare aici în Ardeal[5] lumea
spiritului.
Pentru noi, cei care am rãmas pe loc aici, în Ardeal[6], a fost întotdeauna o realitate vie acea unitate sufleteascã ºi spiritualã, care unea într-o
îmbrãþiºare, dincolo de orice graniþã, toþi maghiarii. Individual ºi în grupuri
treceam uneori în vizitã dincolo, pentru a putea percepe ºi transmite mai
departe unitatea sufletului ºi în realitate. Aceste vizite au fost amintite în
Parlament ºi de un reprezentant din Secuime, iar din menþiunea fãcutã ºtim
cã scriitorii cu ocazia vizitelor citeau poezii ºi nuvele, pe care ascultãtorii
neinformaþi le aplaudau. Aceasta este într-adevãr realitatea, pentru cã Ungaria nu prea are oraºe unde scriitorii ardeleni sã nu fi citit nuvelele ºi poeziile lor agreabile publicului, care îºi rezerva întotdeauna primele rânduri elitei vieþii spirituale ºi sociale. În aceastã privinþã, printre toþi eu am fost cel
mai tenace, deoarece eu nu m-am limitat la a prezenta publicului mesajul
trebuie sã supravieþuim al vreunui secui, dar am þinut legãtura ºi cu
miºcãrile spirituale din Ungaria. Evident, nu în secret am fãcut acestea, pentru cã am þinut ºi prelegeri mãrturisind scopurile ºi raporturile mele spirituale. Împreunã cu scriitorii Frontului din Martie, cu numeroºi membri ai
generaþiei reformei ºi cu îndrumãtorii tineretului de multe ori ne uneau
aceleaºi griji, aceeaºi fervoare, încercând sã îmbunãtãþim soarta poporului
maghiar ºi sã slãbim forþele împovãrãtoare.
Nu fãrã un scop am amintit legãturile personale pe care am avut ocazia
sã le stabilim cu publicul larg din Ungaria, nici cele întreþinute cu tinerii
reprezentanþi ai spiritualitãþii maghiare. Ele atestã faptul cã am o experienþã
directã asupra problemei spiritului maghiar frãmântat, a calitãþilor ºi erorilor sale.
Spiritul nu poate fi cunoscut, nici explicat dacã se face abstracþie de
mediul de unde provine ºi unde vrea sã-ºi desfãºoare influenþa. Aceastã constatare este ºi mai adevãratã privind spiritul înfiripat dupã primul rãzboi
mondial, frãmântat ºi astãzi, ale cãrui dezechilibrãri ºi poticniri nu le vom
putea înþelege decât prin cunoaºterea unora dintre particularitãþile existenþei maghiare de acum. Ar trebui sã arãt mai ales cum este evaluat spiritul pe
de o parte de putere, pe de altã parte de societate, sau mai corect spus: cum
se comportã aceste douã forþe lumeºti cu omul spiritual. Aº fi putut scrie:
faþã de omul spiritual, deoarece la noi spiritul este copilul vitreg al puterii,
iar societatea deþinând un domeniu real sau simbolic, în aceastã singurã privinþã învaþã bucuros de la putere. Cu toate cã aº fi nepermis de nedrept dacã
aº generaliza aceastã pãrere, deoarece pãstrez ca o experienþã pozitivã de
exemplu acele trei ore pe care le-a petrecut prim-ministrul Gyula Gömbös[7]
în cercul nostru de scriitori, de asemenea momentele de adâncã recunoºtinþã pe care le-am primit ºi eu de la cititori. Asemenea fenomene sunt însã de
excepþie: lunã ce apare ºi dispare dintr-o datã în noaptea de tãciune, sau stele ivindu-se. Este mult mai caracteristicã ºi oficialã imaginea pe care am pãstrat-o ca model în locul celorlalte. Odatã, doar cu câþiva ani în urmã, artiºti
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ºi scriitori, printre care eu nici nu eram unul renumit, cãlãtoream împreunã
pe un tren maghiar. Ne îndreptam spre un oraº mai mare din provincie, ca
acolo sã participãm la o seratã literarã, pe care ar fi pecetluit-o ºi puterea
centralã. Un funcþionar de înalt rang cãlãtorea de asemenea cu noi ºi primea
în compartiment vizitele de curtoazie ce-i reveneau, pe care oameni renumiþi
le fãceau pe rând. Deoarece eu nu m-am prezentat în faþa lui, i-am cãzut în
dizgraþie ºi atunci am reflectat la firea deschisã ºi fermã a secuilor, care îi
face sã fie puºi pe planul doi ºi expuºi înfruntãrilor grele; mi-am adus aminte de capul plecat ºi coloana încovoiatã care au prilejuit sporirea altora pe
moºiile maghiare din Ardeal...
La alte serate pe care le organizau cu distinsã amabilitate pe vremuri
diferite oraºe maghiare pentru scriitorii revistei Erdélyi Helikon lua parte
de obicei ºi câte un coleg scriitor conte sau baron. Odatã însã s-a întâmplat
sã nu poatã veni nimeni cu un asemenea rang. Din cauza activitãþii comune
ºi a spiritului colegial existent între noi era normal sã regretãm aceastã lipsã, dar faptul cã publicului, mai ales pãrþii sale mai distinse, i-a pãrut atât de
rãu a fost o surprizã extraordinarã! Am fi dat cu toþii orice pentru un conte
poet sau un baron romancier, ca dintr-o datã, ca prin vrajã, sã disparã peretele despãrþitor care exista prin tradiþie între înalta societate gãzduitoare ºi
omul simplu al spiritului. Pe furiº, în ordinea titlurilor nobiliare, s-au ºi
retras mulþi, imediat cum serata s-a mai liniºtit, pe când alteori stãteam la
masa festivã cu cei de rang, unde vecinul din purã complezenþã începea a
vorbi dialectul secui ori se interesa cu amabilitate dacã acasã în Ardeal
scriem în camerã sau în mijlocul naturii.
Nu avem aici loc pentru istorisiri simbolice, dar cred cã dupã cele surprinse putem trece la prezentarea situaþiei.
Pentru noi, cei care în acea vreme trãiam sub dominaþie strãinã, era de
douã ori regretabil cã relaþiile puterii ºi spiritului maghiar sunt nerezolvate
sau greºit rezolvate. Pãrea puþin lipsit de sens, chiar de neînþeles faptul cã
puterea nu preþuieºte spiritul viu: mai mult, ceea ce este aparent protejat ºi
apreciat de putere, devine doar vâsc atrãgãtor ºi dãunãtor pe autenticul
copac al spiritului maghiar. Regretam ºi faptul cã pãtura conducãtoare ºi
dãtãtoare de ton, în cea mai mare parte nu vede ºi nu-ºi însuºeºte decât epiderma spiritului, considerând cã acesta ºi-a îndeplinit misiunea dacã sprijinã sistemul existent ºi este în stare sã distreze. Mie, care observam de
aproape eforturile dezinteresate ale celor mai buni reprezentanþi ai spiritului maghiar, experienþele respective aduceau o ºi mai mare tristeþe. Cum sã
nu, când credeam cã am gãsit cauza multor simptomuri dureroase ale vieþii
spirituale! În aceastã lume a puterii ºi aceastã ambianþã socialã, noþiuni
esenþiale ca de exemplu curajul, morala ºi patriotismul au devenit confuze.
Era considerat curajos scriitorul sau cercetãtorul care susþinea ideea destinului comun cu cei din popor, cu toate cã o astfel de atitudine nu înseamnã
neapãrat curaj, ci pur ºi simplu este comportamentul normal al oricãrui
maghiar cinstit. Etica a ajuns sub roþile unei judecãþi dictate de sistemul
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politic ºi social, iar patriot era considerat nu cel care-ºi asculta conºtiinþa, ci
acela care se lãsa purtat de valurile modei. Un spirit public mai sãnãtos ºi
rezistent la perspective ar fi adus generaþia reformelor pe cea mai naturalã
cale în ºanþurile puterii, iar rezultatele cercetãrilor din mediul rural ar fi fost
folosite de urgenþã la reorganizare ºi zidire. În loc de acestea, forþele puterii
au potolit activitatea spiritualã ce pregãtea ºi urgenta înnoirea. Procesul
corect ºi normal era dacã elanul ºi rezultatele activitãþii spiritului puteau fi
transpuse în forme de organizare sociale ºi politice. A ºi existat dorinþa, mai
mult, au existat ºi încercãri în acest sens, dar fãrã rezultat. Simptomele apãrute în perioada eforturilor semãnau mult cu cele petrecute în Ardeal în timpul ºi dupã Întâlnirea de la Târgu Mureº. Eºecul din þara mamã însã a
depãºit cu mult pe cel din Ardeal, deoarece la noi unitatea vieþii literare s-a
menþinut cel puþin fãrã rãni mai grave, iar substanþa grupãrii tinerilor cu preocupãri de politicã naþionalã a strãbãtut zidurile formelor organizatorice,
chiar dacã idealurile s-au stins apoi, odatã transpuse în practicã. În acelaºi
timp, în Ungaria tabãra celor ataºaþi poporului s-a destrãmat pe grupuri, a
început chiar sã aparã individul spiritual luptând de unul singur, care pe cei
ce aveau aceeaºi soartã îi considera duºmani ºi în singurãtatea sa amarã nu
întotdeauna judeca corect.
Dupã înfruntãrile stimulative aºadar, spiritul ºi-a pierdut elanul ºi echilibrul chiar atunci când noi, ardelenii, am primit cel mai frumos dar al vieþii pãmânteºti: eliberarea. Acea stare de extaz psihic ºi trupesc, pe care am
trãit-o mult timp dupã eliberare, nu era potrivitã ca spiritul sã fi avut manifestãri bine gândite ºi responsabile. În lipsa lor din multe locuri, mulþi ne-au
fãcut sã simþim dezamãgirea lor, ceea ce nici nu este de mirare dupã respectul romantic acordat spiritului ardelean. Noi sub egida bunului simþ ºi a
disciplinei naþionale am gãsit justificarea pentru tãcere ºi astfel am considerat cã din punct de vedere moral scutirea noastrã este normalã, mai mult,
îndreptãþitã. Acum însã, din perspectiva celor ºaisprezece luni, tãcerea pare
totuºi o lipsã, deoarece pe când glasul spiritului se maturiza fãrã cuvinte ºi
pe îndelete, la nivelul conducerii ºi în societate s-a declanºat cu paºi repezi
un proces pe care nu-l putem considera nici sãnãtos, nici corespunzãtor
scopului.
Eroii agitaþiei s-au folosit de buna noastrã credinþã ºi au abuzat de credinþa spiritului în idealul disciplinei naþionale.
Iar acum, când ne gândim sã prezentãm situaþia legatã de schimbãri cel
puþin în linii mari, povara lipsei amintite strânge din ce în ce mai tare inima
spiritului ce s-a lãsat furat de bucurie pe locul ei de strajã. Comunitatea de
scriitori Erdélyi Helikon a omis pânã astãzi sã ia o poziþie unanimã cel puþin
în problema spiritualitãþii ardelene. Asociaþia Culturalã Ardeleanã, deºi a
primit o nouã conducere care a devenit un oficiu liniºtit, cu toate cã în urma
experienþei de douãzeci ºi doi de ani ºi a rezultatelor în administrarea culturii ar trebui sã rezolve cu hãrnicie problemele urgente ale educaþiei individuale, sociale ºi naþionale. Societãþile literare au amuþit; presa este pe poziþii ºi
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luptã cu ameninþarea provincialismului; teatrul se prezintã ca un detaºament
artistic bine dotat, hrãnindu-i în cantina sa spiritualã pe sãracii ardeleni
rãmaºi în urmã; sclipirile spirituale, înfierbântãtoare de viitor ale tinerilor lipsesc; generaþia nouã de conducãtori ai vieþii publice se frãmântã între diferite cãi; iar cei mai mulþi scriitori au fost goniþi departe de înfruntãri sau chiar
în singurãtate de gustul lor rafinat ºi de sentimentul izolãrii.
La noi toþi dorinþa de a explica ºi înþelege toate acestea în momentul
unui nou impuls al muncii presante a atins apogeul suferinþei. Prin investigaþiile noastre trebuie sã pãtrundem pânã la rãdãcina lucrurilor ºi dacã am
strãbãtut cumva aceastã cale dintr-o datã vom simþi cã am gãsit explicaþia.
Credem cã este vorba despre contradicþia fatalã dintre douã concepþii ºi
cã de aici provine aici în Ardeal tot ceea ce spiritul nu-l poate accepta a fi
corect ºi corespunzãtor scopului.
Conform uneia dintre concepþii, orânduirea socialã existentã trebuie nu
doar menþinutã, dar în spiritul ei trebuie unificate ºi teritoriile retrocedate,
ca în timpurile actuale decisive pentru soarta naþiunii pãtura conducãtoare
sã poatã stãpâni mai uºor ºi mai bine situaþia. A doua concepþie se poate
rezuma prin faptul cã în interesul unui viitor ºi a unei meniri maghiare atât
orânduirea socialã, cât ºi noþiunea de naþiune trebuie sã se schimbe.
Prima concepþie este a pãturii conducãtoare, a cãrei argumentare impune o tãcere ce poate ascunde ºi gravele greºeli organice ºi morale ale societãþii; a doua este concepþia spiritului, a cãrei misiune principalã este de a pregãti societatea ºi de a da prilej naþiunii sã se schimbe.
Cele douã concepþii s-au putut observa ºi de-a lungul celor douãzeci ºi
doi de ani de viaþã maghiarã ardeleanã, mai mult, nicãieri nu sunt atât de
caracteristice ºi clare precum aici. Elita pãturii conducãtoare aici era partidul politic care, conform comparaþiei de mai sus cu un lac, se menþinea izolatã faþã de orice fel de progres social sau ideologic. Spiritul ºi-ar fi trãdat
propria menire eternã, dacã ar fi sprijinit în acest sens partidul; el a slujit
însã scopul final, adicã dorinþa ºi imperativul neclintit al pãstrãrii identitãþii, pe calea dezvoltãrii spirituale ºi a progresului social. Pe de o parte a prezentat în literaturã eroii maghiari ai istoriei, pe de altã parte a creat figuri vii
cu valoare de model. În lipsa unei puteri exterioare a construit imperiul spiritual al maghiarimii, al cãrui împãraþi erau idealurile credinþei, ale calitãþii
ºi ale familiei naþionale. Pe la sfârºitul anilor treizeci pãrea cã ºi-a dus la bun
sfârºit lupta naþionalã, deoarece a început o fermentaþie naþionalã care arãta
cã realizarea familiei naþionale este posibilã ºi ca formã. În aceastã etapã a
confruntãrilor pentru maghiarime ºi reînnoire s-a produs eliberarea care
dintr-odatã a schimbat totul. Pãtura conducãtoare maghiarã ale cãrei probleme ºi sarcini s-au înmulþit considerabil, a aplicat conform propriilor concepþii metoda centralizãrii ºi a unificãrii. Odatã cu aceastã activitate a instalãrii
statale, fermentaþia de mai înainte a societãþii ardelene s-a oprit repede, cu
toate cã ea ar fi putut deveni un dar de preþ pentru zidirea naþiunii. S-a oprit
acest tip de fermentaþie pentru a-i lua locul un altul: procesul de readaptare
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al societãþii în care particularitãþile ardelenismului s-au estompat, iar realizãrile sale ºi-au pierdut actualitatea.
Destinul i-a adus inimii darul cel mai mare al revenirii acasã, spiritul însã
a fost vitregit de soartã. În aceastã stare de exil spiritul ardelean ºi cel de dincolo s-au întâlnit, astfel de fapt unitatea s-a realizat ºi aici, doar forma îi mai
lipseºte. Evident, aceasta nu înseamnã cã spiritul ardelean îºi pierde notele
particulare, deoarece el sporeºte tocmai datoritã acestora tezaurul spiritual al
naþiunii. Mai degrabã indicã faptul cã în opera istoricã de inevitabilã reînnoire maghiarã va trebui sã-ºi asume acelaºi destin ºi aceleaºi misiuni.
Chiar dacã sumar ca ºi pânã acum, trebuie sã vorbim despre asta.
În primul rând ne exprimãm convingerea cã spiritul maghiar trebuie sã se
situeze deasupra partidelor. Acest lucru este necesar nu doar ca în timpul confruntãrilor sã evitãm tonul partizan ºi de multe ori trivial, ci ºi pentru cã rolul
de strajã al spiritului ne obligã. Astfel poate vom putea sã descriem, fãrã ceaþa
fierbinte a patimilor ºi pericolul erorilor, mai clar ºi mai exact menirea umanã
ºi europeanã a maghiarimii, aºa cum o putem întreprinde pe de o parte prin
valorile noastre, ºi aºa cum ea este stabilitã pe de altã parte de învãþãmintele
istoriei ºi poziþia noastrã geograficã. Menirea respectivã nu se va stabili în
funcþie de principiile unor concepþii despre lume, ci în funcþie de autocunoaºterea corectã ºi de conºtiinþa maghiarã unificatoare. Dar aprecierea corectã nu
are decât valoare teoreticã dacã nu facem nimic ca maghiarimea sã-ºi poatã
împlini fãrã ezitare menirea ei recunoascutã ºi acceptatã. Cum am putea s-o
facem capabilã pentru aceasta este o întrebare care ar necesita o lungã expunere. Trei cerinþe fundamentale însã se pot menþiona ºi în aceastã schiþã.
Prima este spiritul ºi atitudinea eroicã.
1
A doua ar fi dominaþia neamului maghiar .
A treia e înnoirea termenului de naþiune ºi a naþiunii însãºi.
La primul punct s-ar putea obiecta faptul cã spiritul eroic trãieºte viu în
maghiarime, trebuie doar sã ne uitãm la armatã ºi spiritul ei. Admitem acest
lucru cu bucurie, ne exprimãm veºnica recunoºtinþã celor care au luat parte
la înfiinþarea noii armate maghiare ºi omagiem poporul maghiar care a fãcut-o
posibilã. Întrebãm însã cu strângere de inimã: dincolo ºi în afarã de acest
lucru, unde se mai observã aceastã viziune eroicã penetrantã ºi fierbinte,
care în timpul marilor schimbãri istorice poate constitui pe lângã armatã
garanþia unei înnoiri victorioase? Cel mult la anumiþi indivizi deosebiþi ai
neamului, consideraþi drept stafii neliniºtitoare de o societate cãreia îi este
strãinã concepþia eroicã. Este o misiune deosebitã a spiritului formarea cu
succes a atitudinii eroice. Atât forþa impersonalã a maghiarimii, cât ºi eroii
istoriei maghiare trebuie avuþi în vedere; ºi, nu în ultimul rând, izvoarele
orientale ale adevãratei maghiarimi, cãci puterea lor, atât de des exilatã,
ascunde cel mai de seamã secret al înnoirii.
1

Redãm prin cuvântul neam termenul utilizat în original (magyar fajta), tot de
facturã biologicã ºi etnicã (nota trad.).
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A doua cerinþã referitoare la dominaþia neamului maghiar pune pe tapet
douã probleme grave. Una este protecþia neamului, alta este susþinerea lui la
conducere. Protecþia neamului nu este doar o acþiune naþionalã necesarã ºi
permanentã, dar ºi un imperativ divin, deoarece aceste comunitãþi ale descendenþei ºi ale destinului istoric sunt cele mai potrivite pentru a lua parte
la progresul omenirii prin forþele ºi valorile lor specifice. Tocmai din acest
motiv consider regretabilã limitarea ºi transformarea protecþiei neamului în
ceea ce astãzi se cunoaºte sub aceastã denumire. La noi acest curent politic
ºi social s-a transformat din protecþia neamului în protecþia celor ce îºi atestã prin documente creºtinarea, de parcã neamul maghiar ar fi suma acelor
creºtini care vieþuiesc între hotarele statului maghiar ca cetãþeni. O astfel de
protecþie a neamului chiar dacã ar avea succes deplin nu rezolvã problemele presante care mã îngrijoreazã în mod deosebit. Pe de o parte pentru cã
nu cred cã acel creºtin de sânge strãin care va ocupa locul evreului ar putea
fi o cucerire liniºtitoare; pe de altã parte lipseºte munca ºi decizia care ar
putea impulsiona în ritm accelerat ºi cu toate mijloacele fericirea ºi înmulþirea marilor mase ale poporului maghiar, ca imperativul cel mai universal ºi
mai urgent al protecþiei neamului. Pe lângã dreptul natural, conform cãruia
în fruntea maghiarimii toate posturile de conducere trebuie rezervate
maghiarilor, singurele excepþii fiind geniile: aceastã dominaþie a neamului la
conducere o considerãm aspiraþia noastrã ideologicã, deoarece ridicarea ºi
rãspândirea poporului maghiar, ca cea mai sigurã protecþie a neamului,
numai aºa se poate transforma din program în acþiune naturalã.
Oameni de ºtiinþã, scriitori ºi politicieni tineri scriu ºi discutã astãzi din
ce în ce mai mult despre înnoirea noþiunii de naþiune. ªi eu cred cã problema este vastã ºi actualã. Discuþiile ºi controversele numeroase care existã în
jurul constituþiei maghiare, a democraþiei ºi a dictaturii, a modului de viaþã
maghiar ºi a problemei minoritare, toate se leagã de ea mai mult sau mai
puþin. Cea mai frumoasã menire a spiritului ºtiinþific ºi creator este sã regândeascã noþiunea de naþiune, deoarece ca pe vremuri steaua cãlãuzitoare pentru pãstori, tot la fel ºi pentru noi ea este punctul luminos care ne conduce
spre cel de-al doilea mileniu renãscut.
Istoria ºi existenþa maghiarimii s-a unit în aºa mãsurã cu noþiunea de
naþiune încât modul de viaþã maghiar doar în acest cadru se poate realiza.
Din cadrul respectiv lipseºte însã punerea în prim plan a figurii Sfântului
Ladislau; iar viaþa nu ºi-a gãsit forma sa mulþumitoare ºi armonioasã nici în
cel existent. Poporul preseazã timpul cu cerinþe sociale justificate ºi dure;
societatea burghezã cautã propriile interese particulare, care capãtã astfel
caracter de clasã; conducerea guverneazã de multe ori fãrã sã cunoascã
poporul dupã reguli de ordin juridic ºi ideologic; iar în problema naþionalitãþilor adoptãm politica costisitoare a dãdãcirii în locul separãrii ºi a cooperãrii. Temperatura frãmîntãrilor este extrem de mare; iar acele fire de apã pe
care guvernul le emite, spre marele noroc în ultimul timp din ce în ce mai
des, pot calma ºi rãcori, dar ele nu vindecã decât pericolele tergiversãrilor
274

Dare de seamã din Ardeal despre strãdaniile spiritului maghiar

pânã la un punct. De multe ori avem impresia cã lipseºte planul sistematic
ºi unificator pentru a putea începe cu adevãrat înnoirea. Acest plan nu poate fi corect ºi rezistent în viitor decât dacã poporul, prin reparaþii sociale,
morale ºi spirituale devine coloana vertebralã a naþiunii; dacã clasa de mijloc în locul apãrãrii intereselor proprii se va situa din nou pe poziþia destinului comun cu poporul; iar clasa conducãtoare va ajunge la putere pe calea
naturalã a selecþiei prin descendenþã ºi inteligenþã.
Iatã, astfel am dorit sã concep darea de seamã sumarã, care ar putea fi
numitã ºi vocea îngrijorãrii ºi a conºtiinþei. Mai mult spiritului am vrut sã
mã adresez, decât politicului, reprezentanþilor spiritului maghiar, care sunt
convinºi ca ºi mine cã fãrã impulsul ºi lumina cãlãuzitoare a spiritului riscãm sã ne rãtãcim. Spiritul este darul lui Dumnezeu ºi calea sa în viaþa naþiunii este netezitã de imperative morale. Oricare ar fi aºadar rãspalata destinului trebuie sã vegheze ºi sã-ºi facã glasul auzit.
Altfel va fi doborât de vânt de pe creasta menirii sale.
În Hitel, nr. 3-4/1940-1941.
(Traducere: Annamária Nastasã-Kovács)
[1] Este vorba de povestirea Szász Tamás, a pogány [Tamás Szász pãgânul], publicatã
în 1922 în urma unui concurs literar.
[2] Tamási se referã la Antologia celor unsprãzece, volum publicat în 1923 sub titlul
Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fiatal erdélyi írótól [Poezii, povestiri, studii
scrise de unsprezece scriitori ardeleni] ºi în care el este prezent cu douã nuvele. Totodatã, antologia era ilustratã de o serie de artiºti plastici ardeleni care se vor impune
de-a lungul vremii.
[3] Zsigmond Kemény (1814-1875), scriitor ºi om politic. Dupã ce a urmat ºtiinþele
naturii la Universitatea din Viena (1839-1840), se mutã la Cluj, unde devine redactorul lui Erdélyi Híradó. Din 1847 se stabileºte la Budapesta, în vremea revoluþiei
din 1848 este deputat ºi consilier al ministrului de Interne, deºi ideile lui erau departe
de programul revoluþiei. Ulterior va deveni adept al Dualismului. Împreunã cu Antal
Csengery ºi Gábor Kazinczy, iar mai târziu cu Ferenc Deák va organiza viaþa literarã,
punând bazele revistei Pesti Napló.
[4] Este vorba de un eveniment deja menþionat în acest volum, aºa-numita Întâlnire
de la Târgu Mureº din 2-4 octombrie 1937, ce a reunit o bunã parte din tinerii intelectuali maghiari nemulþumiþi de politica promovatã de liderii Partidului Maghiar.
[5] Se face referire la Arbitrajul de la Viena din august 1940.
[6] Dupã pacea de la Trianon din 1920.
[7] Gyula Gömbös (1886-1936) a fost imediat dupã primul rãzboi mondial preºedintele Uniunii Forþei de Apãrare Naþionalã Maghiarã (MOVE), devenind apoi unul din
oamenii de încredere ai lui Horthy. În 1923 fondeazã Partidul Independent Naþional
Maghiar (Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt), iar în 1929 devine ministru al Apãrãrii. Este numit prim-ministru în 1932, fiind susþinut de cercurile militare de dreapta
ºi de marii proprietari. În aceastã calitate colaboreazã strâns cu Germania ºi Italia fascistã, în iunie 1933 fiind printre primii dintre ºefii de guverne europene care face o
vizitã la Hitler.
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1918
Martie 26-28: La Roma se desfãºoarã Congresul Naþionalitãþilor din
monarhia austro-ungarã, care voteazã o moþiune prin care se solicitã recunoaºterea dreptului fiecãrei naþiuni de a se constitui în stat naþional independent sau de a se uni cu statul sãu naþional, dacã acesta existã.
Martie 27: La Chiºinãu, Sfatul Þãrii declarã unirea Republicii Democratice Moldoveneºti (Basarabia) cu România.
Aprilie 10: Prin Decretul-lege nr. 842 este proclamatã Unirea Basarabiei
cu România, hotãrâtã la 27 martie 1918.
Septembrie 29: La Oradea, Comitetul Executiv al Partidului Naþional
Român adoptã în unanimitate o declaraþie redactatã de Vasile Goldiº, prin
care se dorea recunoaºterea acestuia ca organism provizoriu de conducere a
Transilvaniei. Totodatã se constituie un Comitet de Acþiune, cu sediul la
Arad, ce va avea ca preºedinte pe Vasile Goldiº
Octombrie 25: La Budapesta s-a creat Consiliul Naþional Ungar, condus
de Mihály Károlyi.
Octombrie 30: Se constituie la Budapesta Consiliul Naþional Român
Central, care se va stabili apoi la Arad, preluând administrarea în Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº. În aceeaºi zi este alcãtuit la Cluj, sub preºedinþia lui Amos Frâncu, Senatul Naþional Român.
Octombrie 31: În Ungaria se formeazã un nou guvern, prezidat de Mihály
Károlyi, care în ziua urmãtoare proclamã independenþa þãrii ºi apoi republica.
Noiembrie 11: Împãratul Carol I de Habsburg abdicã, iar a doua zi Austria devine republicã.
Noiembrie 15: Consiliul Naþional Român Central decide convocarea la 1
decembrie a unei mari adunãri naþionale.
Decembrie 1: În faþa a 1228 de delegaþi, este prezentatã la Alba Iulia
rezoluþia de unire a Transilvaniei cu România, afirmându-se printre altele
deplina egalitate naþionalã pentru toate popoarele conlocuitoare ºi dreptul
fiecãreia de a se instrui, administra ºi judeca în limba maternã. A fost ales
totodatã Marele Sfat Naþional, care va alege în ziua urmãtoare componenþa
Consiliului Dirigent, sub preºedenþia lui Iuliu Maniu.
Decembrie 14: Are loc la Bucureºti festivitatea de predare a documentului unirii de la Alba Iulia regelui Ferdinand ºi guvernului român.
Decembrie 17: Drept rãspuns la hotãrârea adoptatã la Marea Adunare
popularã de la Alba Iulia, reprezentanþii maghiarimii emit o proclamaþie în
care se cere respectarea dreptului lor la autodeterminare.
Decembrie 26: Monitorul Oficial publicã Decretul-lege nr. 3631 pentru
unirea Transilvaniei ºi a celorlalte þinuturi din Ungaria, locuite de români,
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cu regatul României. La aceeaºi datã intrã în vigoare ºi Decretul-lege nr. 3632
privind organizarea Transilvaniei ºi a celorlalte þinuturi locuite de români.

1919
Ianuarie 10: La Mediaº are loc adunarea generalã a saºilor, care îºi declarã adeziunea la rezoluþiile Adunãrii Naþionale de la Alba Iulia.
Martie 21: La Budapesta se proclamã Republica Sovieticã Ungarã.
Aprilie 28: Este înfiinþatã Societatea Naþiunilor.
Iunie 28: I.C. Brãtianu semneazã la Versailles, din partea României, tratatul de pace cu Germania.
August 4: Trupele române ocupã Budapesta.
Septembrie 12: Apare Decretul-lege nr. 3911 pentru reforma agrarã în
Transilvania, Banat ºi pãrþile ungurene, elaborat de Consiliul Dirigent.
Decembrie 9: Este semnat la Paris tratatul de pace dintre Puterile Aliate
ºi Asociate, pe de o parte, ºi Austria, prin care se ratificã unirea Bucovinei
cu România. În aceeaºi zi este semnat ºi Tratatul minoritãþilor.
 Funcþionarii publici refuzã sã presteze jurãmântul de credinþã faþã de
administraþia româneascã, pretextând faptul cã statutul juridic al Transilvaniei este indecis pãnâ la semnarea tratatului de pace cu Ungaria. Fiind
concediaþi, ei vor pãrãsi în numãr mare Transilvania.

1920
Ianuarie 1: Apare Legea pentru unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei, Sãtmarului ºi Maramureºului cu România.
Ianuarie 16: Are loc la Paris, la propunerea preºedintelui american Wilson, prima reuniune a Consiliului Societãþii Naþiunilor.
Martie 1: Parlamentul de la Budapesta alege pe Miklós Horthy regent al
Ungariei.
Aprilie 4: Este desfiinþat Consiliul Dirigent din Transilvania.
Iunie 4: Ungaria semneazã la Trianon tratatul de pace cu puterile aliate
ºi asociate care, printre altele, stabilea ºi noile graniþe ale acesteia. Prin
prevederile documentului aproximativ 3,5 milioane de maghiari vor deveni
minoritari în cadrul statelor succesoare. Actul a fost ratificat de forurile
legislative româneºti la 17 august (Camerã) ºi 26 august (Senat) acelaºi an.
Octombrie 28: Este semnat la Paris tratatul de pace dintre Puterile Aliate ºi România, prin care se recunoaºte unirea Basarabiei cu România.
Decembrie 22: Se voteazã legea pentru înfiinþarea pe lângã Ministerul de
Interne a unui Subsecretariat de Stat pentru afacerile minoritãþilor etnice.
 Este înfiinþatã la Cluj cea mai mare tipografie ºi editurã maghiarã,
Minerva.
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1921
Ianuarie 22: Este publicat mainfestul intitulat Glasul care strigã, elaborat de Károly Kós, István Zágoni ºi Árpád Paál, primul document moralpolitic al maghiarilor din România, care cheamã la ieºirea din pasivitate.
Martie 19: Episcopii bisericilor catolice ºi protestante depun la Bucureºti jurãmântul de credinþã în faþa regelui Ferdinand.
Martie 30: Carol al IV-lea de Habsburg încearcã sã ocupe tronul Ungariei.
Aprilie 14: La Budapesta, István Bethlen devine prim-ministru.
Aprilie 23: Este semnat acordul dintre România ºi Cehoslovacia, prin
care cele douã þãri se angajau sã se sprijine reciproc în cazul unui atac din
partea Ungariei.
Iunie 5: Crearea la Huedin a Partidului Popular Maghiar, având ca
preºedinte pe Lajos Albrecht, iar ca secretar pe Károly Kós.
Iunie 7: Un acord similar celui din 23 aprilie este semnat între România
ºi Iugoslavia.
Iulie 6: Ia naºtere Uniunea Maghiarã din Transilvania, organizaþie
reprezentativã a acestei minoritãþi din România, chematã sã vegheze la
respectarea drepturilor minoritare (preºedinte: Samu Jósika; secretar: Károly
Kós). La 30 octombrie autoritãþile române vor suspenda activitatea Uniunii.
Ea va fi autorizatã anul urmãtor pe timpul alegerilor.
Iulie 23: La Paris este semnat statutul definitiv al Dunãrii.
Iulie 30: Este publicatã Legea pentru reforma agrarã din Transilvania,
Banat, Criºana ºi Maramureº.
Septembrie 13: Se înfiinþeazã Uniunea Corurilor Maghiare, având 30
de societãþi afiliate, al cãror numãr, în 1931, a crescut la 165, iar în 1935
la 203.
 La Cluj se înfiinþeazã Asociaþia Teatrului Maghiar din Transilvania ºi
Banat (Transzilvániai és Bánáti Magyar Színészegyesület), care se ocupa de
problemele teatrale ale minoritãþii maghiare. În 1923, Ministerul Cultelor ºi
Artelor va dizolva aceastã asociaþie în urma unor denunþuri ale directorilor
maghiari de teatre, care îºi aduceau reciproc diverse acuzaþii.
 La Arad se înfiinþeazã Societatea Surorilor Catolice Maghiare.

1922
Ianuarie 15: Are loc la Cluj ºedinþa de constituire a Partidului Popular
Maghiar.
Martie 3: Ministerul Educaþiei aprobã ca György Kristóf sã suplineascã
catedra de Limba ºi literatura maghiarã a Universitãþii din Cluj, cu începere
de la 1 aprilie 1922.
Martie: Au loc primele alegeri parlamentare la care participã ºi minoritatea maghiarã. Pe timpul guvernarii liberale (1922-1926) comunitatea
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maghiarã va avea trei deputaþi ºi trei senatori aleºi (numãrul celor din urmã
fiind completat de înalþii prelaþi).
August 5: Autoritãþile române neaprobând constituirea Uniunii Maghiare, adepþii acesteia s-au întâlnit la Cluj, punând bazele Partidului Naþional
Maghiar, ce va avea ca preºedinte pe Emil Grandpierre.
Octombrie 15: Ferdinand I este încoronat ca rege la Catedrala Reîntregirii de la Alba Iulia, festivitatea simbolizând actul unirii tuturor românilor
sub acelaºi sceptru.
Decembrie 28: La Cluj are loc ºedinþa de fuzionare a Partidului Popular
Maghiar ºi a Partidului Naþional Maghiar, rezultând o nouã formaþiune politicã, Partidul Maghiar, ca unic reprezentant al acestei comunitãþi. În fruntea
noii grupãri a fost ales baronul Sámuel Josika.
 Biserica romano-catolicã maghiarã înfiinþeazã o Uniune Popularã
Catolicã, care va dispune de peste 20.000 membrii ºi aproximativ 200 de
organizaþii locale.
 Episcopia Reformatã Maghiarã din Cluj pune bazele unui institut de
diaconese.
 Maghiarii unitarieni au înfiinþat o Societate literarã unitarianã.

1923
Ianuarie 31: Ungaria este primitã ca membrã a Societãþii Naþiunilor.
Februarie 15: György Kristóf este numit profesor agregat la catedra de
limba ºi literatura maghiarã.
Martie 29: Este promulgatã Constituþia României, care în articolele 5, 7,
8 ºi 22 conþine prevederi exprese la drepturile minoritãþilor.
Iunie 7: La Cluj, 19 intelectuali români pun bazele asociaþiei Acþiunea
româneascã, care de la 1 noiembrie 1924 va avea ºi un organ de presã cu
acelaºi nume.
Iulie 23: Adoptarea de cãtre parlamentul României a legii privind reforma agrarã, ale cãrei efecte vor conduce la exproprierea masivã a bunurilor
funciare ale bisericilor comunitãþii maghiare.
Octombrie 23: Semnarea la Bucureºti a aºa-numitului pact de la
Ciucea între Partidul Poporului al generalului Averescu ºi Partidul Maghiar,
privind programul comun de acþiune, prilej cu care sunt introduse  în programul politic al celor douã formaþiuni  o serie de revendicãri politice, economice ºi culturale specifice comunitãþii maghiare din România.
Noiembrie 3: Intrã în vigoare Statutul funcþionarilor publici, în cadrul
cãruia se prevede obligativitatea funcþionarilor de a cunoaºte limba oficialã
de stat.
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1924
Februarie 24: Este publicatã Legea privitoare la dobândirea ºi pierderea
naþionalitãþii române.
Iulie 4: Este adoptatã Legea învãþãmântului primar al statului ºi învãþãmântului normal-primar, faþã de care atât deputaþii maghiari, cât ºi conducãtorii bisericilor au formulat o serie de rezerve. Anul urmãtor reprezentanþii maghiarimii vor adresa Ligii Naþiunilor o plângere legatã de noua lege
a învãþãmântului privat.
Decembrie 14: La Braºov are loc adunarea generalã a Partidului Maghiar,
cu scop organizatoric, în cadrul cãreia este aleasã noua conducere, funcþia
de preºedinte fiind ocupatã de István Ugron. Au fost totodatã adoptate o
serie de hotãrâri în ceea ce priveºte activitatea pentru dobândirea dreptului
de a se folosi limba maternã în învãþãmânt ºi administraþie.

1925
Iunie 14: Apare Legea pentru unificarea administrativã.
Octombrie 5-6: Are loc conferinþa de la Locarno.
Octombrie 7: Intrã în vigoare decretul-lege pentru organizarea administrativã a României.
Octombrie 25: Are loc la Bucureºti Congresul General al Femeilor din
România, cu acest prilej fiind invitate ºi societãþile feminine maghiare organizate pe baze confesionale. Au participat delegaþiile a 75 de societãþi feminine maghiare din Transilvania, cu aceastã ocazie punându-se bazele unei
organizaþii centrale a femeilor minoritare maghiare din România (A
Romániai Magyar Kisebbségi Nõk Központi Titkársága).
Octombrie: Are loc la Geneva primul congres al minoritãþilor naþionale,
la care participã delegaþii din 14 state. Partidul Maghiar din România este
reprezentat de Artúr Balogh ºi Elemér Jakabffy.
Decembrie 19: Intrã în vigoare legea învãþãmântului particular, care
reglementeazã toate chestiunile privitoare la învãþãmântul minoritar particular (confesional).
 Unii lideri politici maghiari iniþiazã consultãri cu Partidul Liberal.

1926
Februarie 1: Conducerea Partidului Maghiar comunicã rezilierea pactului de la Ciucea.
Februarie: La alegerile locale candidaþii Partidului Maghiar sunt înscriºi
pe liste comune cu cei ai Partidului Liberal. György Bernády este numit de
guvern primar al oraºului Târgu Mureº.
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Aprilie 21: Semnarea unei noi înþelegeri între Partidul Maghiar ºi
Partidul Poporului condus de generalul Averescu, numit de curând primministru.
Mai: La alegerile parlamentare maghiarii obþin 15 mandate de deputat ºi
12 posturi de senator  cea mai largã reprezentare în perioada interbelicã.
Timp de patru ani liderii maghiari nu vor înainta nici o plângere Ligii
Naþiunilor.
Iulie 15-18: Contele János Kemény gãzduieºte la castelul sãu de la Brâncoveneºti o consfãtuire a unui important grup de scriitori maghiari din
Ardeal, moment ce va marca apariþia Societãþii literare Helikon, care va
edita începând cu anul 1928 o publicaþie lunarã proprie intitulatã Erdélyi
Helikon.
Septembrie 26: Un grup de reformiºti din cadrul Partidului Maghiar
organizeazã la Cluj o consfãtuire în cadrul cãreia au cerut conducerii partidului modificarea statutului, pentru a se asigura formaþiunii o reprezentare
democraticã.
Octombrie 13: La Gheorgheni are loc congresul Partidului Maghiar, care
pune în discuþie ºi atitudinea aºa-ziºilor reformiºti ºi încearcã sã mai atenueze din tensiunile existente între diverºii membri. Cu acest prilej este ales
preºedinte György Bethlen, personalitate cu vederi conservatoare a clasei
politice maghiare.
 Apare revista Korunk, cu orientare ideologicã de stânga.
 La Budapesta apare cartea lui Lajos György, Viaþa culturalã a maghiarimii din Transilvania.

1927
Martie 31: Comisia Internaþionalã de Control Militar îºi încheie mandatul de supraveghere (conform Tratatului de pace) ºi pãrãseºte Ungaria.
Aprilie 5: István Bethlen, primul ministru al Ungariei, ºi Mussolini semneazã la Roma tratatul de prietenie, cel din urmã promiþând solemn cã va
acorda ajutor lui Horthy în ce priveºte revendicãrile revizioniste.
Mai 10: Este semnat Concordatul între România ºi Vatican privind
funcþionarea bisericii catolice în România.
Mai: Ia fiinþã Uniunea Ligii Populare Maghiare din România, care va fi
admisã în 1930 în Union Internationale des Associations pour la Société des
Nations.
Iulie 7: În urma alegerilor pentru Adunarea Deputaþilor, Partidul
Maghiar în cartel cu Partidul German au obþinut 6,28% din voturi, maghiarii dobândind ºase locuri.
Iulie 20: Moare Regele Ferdinand, nepotul acestuia devenind rege, sub
oblãduirea unei Regenþe alcãtuite din Patriarhul Miron Cristea, principele
Nicolae ºi George Buzdugan.
284

Cronologie

Vara: O parte din reformiºtii Partidului Maghiar, la care se asociazã ºi
alþi membri, reînfiinþeazã Partidul Popular Maghiar, în fruntea cãruia a fost
ales István Kecskeméthy.
 Biserica reformatã din Ardeal înfiinþeazã Uniunea femeilor reformate
maghiare, care va numãra peste 15.000 membre ºi peste 150 cercuri biblice.
 Este înfiinþatã Magyar Reviziós Liga (Liga Revizionistã Ungarã), ce
va avea ca preºedinte pe scriitorul Ferenc Herczeg, iar ca secretar pe
András Falk.

1928
Aprilie: Adoptarea legii cultelor, ale cãrei prevederi erau considerate de
episcopul reformat Sándor Makkai  într-o intervenþie din Senat  drept
abuzive ºi contrare tradiþiilor acestei biserici.
Mai 15: Intrã în vigoare Legea privind organizarea învãþãmântului
secundar.
Octombrie: Are loc la Odorheiul Secuiesc congresul al IV-lea al Partidului Maghiar. Proiectul de rezoluþie adoptat condamna nerespectarea de cãtre
autoritãþi a angajamentelor cuprinse în hotãrârea de la Alba Iulia ºi în tratatul minoritãþilor.
Decembrie 12: În urma alegerilor pentru Adunarea Deputaþilor, Partidul
Maghiar obþine 6,08 din voturi, ocupând astfel 16 locuri de deputaþi ºi 6 de
senatori.
 Ia fiinþã la Budapesta Erdélyi Férfiak Egyesülete [Asociaþia Bãrbaþilor
Ardeleni], sub preºedenþia contelui Pál Teleki, alcãtuitã din maghiari ardeleni emigraþi în Ungaria.
 La Cluj este înfiinþatã Societatea Magyar Népkönyvtár (Societatea
Bibliotecii Populare Maghiare), sub auspiciile ziarului Magyar Nép, ce va
funcþiona pânã în 1938.
 Biserica romano-catolicã maghiarã înfiinþeazã Academia Catolicã,
organizatã în trei secþii: literarã, ºtiinþificã ºi sociologicã.

1929
August: Este promulgatã legea prin care se recunoaºte dreptul la pensie
al funcþionarilor publici care în urmã cu zece ani nu au depus jurãmântul de
credinþã în cazul când între timp nu au optat pentru o altã cetãþenie.
 Poetul Lajos Áprily  profesor la Liceul reformat din Cluj ºi redactor al
cotidianului Ellenzék  pãrãseºte Ardealul, pentru a se stabili în Ungaria
 Vii dispute în parlament în jurul proiectului de lege a administraþiei
publice locale care nu conþine nici o prevedere privind utilizarea limbilor
minoritare în administraþie.
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1930
Februarie: Urmare a sesizãrilor privind conþinutul unor manuale de istorie, circulara Ministerului Educaþiei precizeazã cã în procesul de învãþãmânt
nu pot fi aduse ofense minoritãþilor naþionale.
Iunie 6: Principele Carol se întoarce în România, iar dupã douã zile este
proclamat rege, sub numele de Carol al II-lea.
Iunie 13: Iuliu Maniu, preºedintele Partidului Naþional Þãrãnesc, este
numit în fruntea guvernului.
Decembrie: Primul recensãmânt oficial consemneazã existenþa pe teritoriul României a 1.425.507 de persoane care se declarã de naþionalitate maghiarã, numãrul lor fiind dupã limba maternã de 1.554.525 (7,9 respectiv 8,6 %).
 Apare revista Erdélyi Fiatalok.
 Apare romanul lui Sándor Kacsó, Pe linie moartã, în care sunt surprinse
problemele social-politice din Transilvania în anii de dupã rãzboiul mondial.
 Ion Chinezu publicã volumul Aspecte din literatura maghiarã ardeleanã, 1919-1929.

1931
Aprilie 18: Este alcãtuit aºa-zisul guvern de uniune naþionalã, sub preºedinþia lui Nicolae Iorga.
Iunie 1: Au loc alegeri pentru Adunarea Deputaþilor, Partidul Maghiar
obþinând 4,74 din voturi (10 deputaþi ºi 2 senatori). Primul ministru creazã
funcþia de subsecretar de stat pentru minoritãþi la preºedinþia Consiliului de
Miniºtri, funcþie încredinþatã lui Rudolf Brandsch, iar Árpád Bitay este
numit consilier ministerial.
August 24: În urma demisiei primului ministru al Ungariei, István Bethlen, este numit în aceastã funcþie Gyula Károlyi.

1932
Aprilie 22: Intrã în vigoare Legea pentru organizarea învãþãmântului
universitar.
Aprilie: Prima lege a conversiunilor prevede reducerea, respectiv
reeºalonarea datoriilor producãtorilor agricoli. Legea produce efecte benefice
ºi pentru producãtorii agricoli de naþionalitate maghiarã, va antrena însã ºi
falimentul multor bãnci din Transilvania.
Mai: În cadrul rediscutãrii articolului IX al concordatului cu Sfântul
Scaun, sunt reglementate o serie de aspecte rãmase anterior în suspensie ºi
sunt recunoscute drepturile ce revin episcopiei catolice de la Alba Iulia.
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Iulie 17: În urma alegerilor pentru Adunarea Deputaþilor, Partidul
Maghiar ocupã 14 locuri (4,70% voturi).
Octombrie 1: În Ungaria, fostul ministru al Apãrãrii, Gyula Gömbös,
devine prim-ministru, ataºându-se tot mai mult de iniþiativele lui Mussolini
ºi Hitler.
 Eparhia reformatã maghiarã de Oradea înfiinþeazã o Uniune a bãrbaþilor de confesiune reformatã (A Királyhágómelléki Református Férfiak Szövetsége) ºi o Uniune a tineretului creºtin reformat (A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület Ifjúsági Keresztyén Egyesületének Szövetsége),
ambele dispunând de numeroase organizaþii locale.
 Eparhia Reformatã din Transilvania a pus bazele Academiei reformate Gáspár Károlyi.

1933
Ianuarie 30: Mareºalul Paul Hindenburg, preºedintele Reichului,
numeºte în funcþia de cancelar pe Adolf Hitler.
Iunie 25: La Cluj se constituie Opoziþia Partidului Maghiar, alcãtuitã din
intelectuali de stânga, mici meseriaºi, muncitori ºi þãrani.
Iulie 4: România semneazã la Londra convenþia de definire a agresiunii.
Iulie 26-27: Se semneazã la Roma un protocol secret prin care Italia se
angajeazã ferm sã sprijine toate revendicãrile teritoriale ale Ungariei.
Iulie: La cel de-al VI-lea congres al Partidului Maghiar desfãºurat la
Târgu Mureº este inclusã în programul adoptat autonomia Secuimii.
Proiectul de lege elaborat în acest sens, dar care nu a fost niciodatã discutat
cu guvernul, prevedea gestionarea de cãtre autoritãþile locale a învãþãmântului ºi culturii.
August 19-20: În cadrul conferinþei de la Târgu Mureº a Opoziþiei Partidului Maghiar se ia decizia transformãrii acesteia într-un partid politic intitulat Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România (MADOSz).
Decembrie 15: La Bucureºti se constituie Liga Antirevizionistã Românã, care va dobândi personalitate juridicã la 17 ianuarie 1934.
Decembrie 20: În urma alegerilor pentru Adunarea Deputaþilor, Partidul
Maghiar obþine 4,01 din voturi, trimiþând astfel 8 reprezentanþi.
 Este întemeiat Partidul Micilor Agrarieni, sub conducerea lui Imre Réthy.

1934
Ianuarie 8: Se constituie la Cluj Comitetul Regional pentru Transilvania al
Ligii Antirevizioniste Române, preºedinte fiind ales istoricul Ioan Lupaº, iar
printre vicepreºedinþi Onisifor Ghibu, G. Bogdan-Duicã, Iuliu Haþieganu º.a.

287

Cronologie

Februarie 9: România, Iugoslavia, Grecia ºi Turcia semneazã Tratatul
Înþelegerii Balcanice, care deºi prevedea a fi pur defensiv, el era îndreptat
contra Bulgariei, care afiºa un spirit revizionist în regiune.
August 2: În urma morþii lui Hindenburg, Adolf Hitler devine Führer ºi
cancelar al Reichului.
Decembrie: La începutul sesiunii parlamentare, reprezentantul Partidului Maghiar cere crearea unei comisii care sã studieze doleanþele
minoritãþilor naþionale. Solicitarea este respinsã.
 Apare romanul istoric al lui Károly Kós, Întemeietorul de þarã.
 György Kovács publicã romanul Ciori deasupra satului, în care surprinde viaþa cotidianã a secuilor.

1935
Ianuarie 23: Prefectura judeþului Timiº-Torontal interzice utilizarea
denumirilor de localitãþi ºi strãzi dupã vechiul nomenclator unguresc.
Februarie 27-28: Are loc la Bucureºti o consfãtuire a grupului parlamentar al Partidului Maghiar, în care se discutã intenþiile guvernului de a se pune
în aplicare Legea pentru protecþia muncii naþionale, ce conþinea ºi aplicarea lui numerus valachicus.
Martie 6: Are loc la Târgu Mureº adunarea comitetului executiv al Partidului Maghiar, în care se dezbat diversele probleme care ating minoritatea
maghiarã, din care cele mai importante erau examenele repetate de limba
românã a funcþionarilor unguri ºi concedierea acestora, analizarea numelui
la copiii de ºcoalã ºi obligarea lor sã frecventeze ºcolile româneºti, înteþirea
miºcãrii de extremã dreaptã, care promova ideea concedierii cetãþenilor de
etnie maghiarã din intreprinderile private ºi de stat.
Decembrie 6: MADOSz-ul, Frontul Plugarilor, Partidul Socialist ºi Uniunea Democraticã semneazã la Þebea acordul pentru alcãtuirea Frontului
Popular Antifascist.

1936
Martie 7: Germania ocupã Rhenania.
Martie 27: Intrã în vigoare o nouã lege administrativã, care prin câteva
articole ale sale determinã nemulþumirea reprezentanþilor comunitãþii
maghiare, îndeosebi în ceea ce priveºte obligativitatea funcþionarilor de a se
supune unui nou examen de limba românã.
Octombrie 2: În faþa Consiliului de Rãzboi al Corpului 6 Armatã din Cluj
începe procesul lui Márton Roska, profesor la Universitatea din Cluj, pentru
agitaþie contra siguranþei statului, în urma colaborãrii la volumul A
történelmi Erdély [Ardealul istoric].
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Octombrie 25: Proclamarea Axei Roma-Berlin.
 Într-un discurs rostit la Milano, Mussolini califica Ungaria drept
marea mutilatã a Europei. Primit cu indignare ºi stupoare în România, discursul va alimenta nu numai tensiunile în relaþia cu Ungaria, dar ºi suspiciunile legate de minoritatea maghiarã.

1937
Ianuarie 1: Intrã în vigoare Codul de Justiþie Militarã, prin care se majoreazã pedepsele pentru trãdare ºi spionaj, ajungându-se pânã la aplicarea
pedepsei cu moartea pentru crimele de înaltã trãdare.
Ianuarie: György Bethlen, preºedintele Partidului Maghiar din România,
adreseazã secretariatului Societãþii Naþiunilor o petiþiune cu privire la unele
restricþii impuse de autoritãþi în ceea ce priveºte libertatea de a întrebuinþa
limba maghiarã în presã (este vorba de denumirile geografice).
Ianuarie: Într-un memorandum înaintat departamentului pentru minoritãþi se cere revocarea interdiciþiei folosirii toponimiilor în propria limbã în
publicaþiile minoritare.
Octombrie 2-4: Organizarea Întâlnirii de la Târgu Mureº, unde intelectualii maghiari cu vederi democratice s-au pronunþat împotriva oricãror
tendinþe extremiste în viaþa politicã ºi au chemat la apropiere ºi conlucrare
între naþiunea majoritarã ºi minoritãþi.
Noiembrie: Partidul Maghiar din România adreseazã Consiliului Societãþii Naþiunilor o petiþiune cu privire la subvenþionarea ºcolilor confesionale minoritare, plângându-se mai ales de discriminarea ce se face între ºcolile confesionale ungureºti ºi cele româneºti.
Decembrie 20: În urma alegerilor pentru Adunarea Deputaþilor, Partidul
Maghiar obþine 4,43 din voturi, trimiþând astfel 19 reprezentanþi.

1938
Februarie 20: Prin decret regal este promulgatã Constituþia României,
prin care regimul parlamentar este înlocuit cu unul autoritar, punându-se astfel capãt separãrii puterilor în stat. Partidele istorice sunt desfiinþate, iar în
locul lor apare Frontul Renaºterii Naþionale, devenit apoi Partidul Naþiunii.
Martie 12-13: Wehrmachtul intrã în Austria, proclamându-se anexarea
acesteia la Germania.
Martie 31: Este publicat Decretul-lege pentru dizolvarea tuturor asociaþiilor, grupãrilor sau partidelor politice.
Mai 1: În urma decretului 1688, este creat Comisariatul General pentru
Minoritãþi, menit a coordona ºi a pune în acord interesele minoritãþilor cu
cele ale statului român. În fruntea acestui organism este numit Silviu Drago289
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mir, profesor la Universitatea din Cluj. Totodatã, printr-o lege de funcþionare a acestui Comisariat s-au menþinut drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti ale
minoritãþilor, identice cu cele prevãzute prin Convenþia de la Paris din 9
decembrie 1919, prin Constituþia României din 1923 ºi cea din 1938, precum
ºi prin celelalte legi care erau încã în vigoare.
August 1: Prin Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 1750 bis, sunt dispensaþi
de acum înainte de proba examenului de limba românã toþi cei care posedã
diplome eliberate de ºcoli româneºti de stat sau care au trecut cu succes altã
datã acest examen. Potrivit art. 17 din acelaºi document, în localitãþile care au
o proporþie considerabilã de cetãþeni aparþinând minoritãþilor etnice de limbã
sau religie, primarul sau ajutorul de primar va fi numit dintre aceºtia.
August 13: Este emis Decretul-lege pentru reforma administrativã.
Septembrie 29-30: În urma Conferinþei de la München este relansat procesul de revizuire al frontierelor în Europa centralã, Franþa ºi Anglia consimþind la dezmembrarea Cehoslovaciei.
Noiembrie 2: În urma primului Arbitraj, Ungaria obþine o parte din
2
teritoriul Slovaciei de sud, de 12.000 km ºi cu aproape 900.000 locuitori,
din care aproximativ 85% erau maghiari.
Decembrie 16: Se înfiinþeazã organizaþia politicã a Frontului Renaºterii
Naþionale.

1939
Ianuarie 18: Minoritatea maghiarã, prin reprezentanþii ei, încheie un
acord cu guvernul român, aderând la Frontul Renaºterii Naþionale. În urma
acestei înþelegeri, maghiarii s-au constituit într-o Uniune Popularã, care va
participa la viaþa politicã a þãrii prin Secþiunile minoritare ale FRN.
Martie 15: În urma secesiunii Slovaciei, Wehrmachtul invadeazã Boemia-Moravia, aceasta devenind un Protectorat al Reichului.
Martie 23: Este semnat tratatul economic româno-german, valabil vreme
de cinci ani.
Aprilie 13: Franþa ºi Anglia acordã garanþii unilaterale României.
Iunie: În urma alegerilor parlamentare, au fost aleºi 9 deputaþi ºi 4 senatori maghiari, la care se adaugã alþi trei senatori numiþi de rege din rândurile reprezentanþilor acestei minoritãþi.
August 23: Germania ºi URSS semneazã un pact de neagresiune, ce conþinea ºi un protocol secret, prin care cea dintâi recunoaºte interesul deosebit
al Uniunii Sovietice în Basarabia.
Septembrie 1: Armata germanã invadeazã Polonia, momentul marcând
începutul celui de-al doilea rãzboi mondial.
Septembrie 3: Franþa ºi Marea Britanie declarã rãzboi Germaniei.
Noiembrie 20: Prin Înalt Decret Regal este recunoscutã eparhia reformatã din Oradea.
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1940
Iunie 22: Semnarea armistiþiului franco-german.
Iunie 26: Uniunea Sovieticã adreseazã un ultimatum României, prin
care se cere cedarea Basarabiei, fapt împlinit dupã douã zile.
Iulie 4: Regele Carol al II-lea încredinþeazã lui Ion Gigurtu sarcina de a
crea un nou guvern, cu orientare declarat progermanã.
Iulie 11: România anunþã retragerea din Liga Naþiunilor.
August 30: Are loc al doilea Arbitraj de la Viena, în urma cãruia nor2
dul Transilvaniei, în suprafaþã de 43.500 km ºi cu aproape 2,2 milioane de
locuitori (din care 51,5% erau maghiari), trece în componenþa Ungariei.
Septembrie 4: Ion Antonescu este numit ºef al guvernului, care dupã
douã zile va impune regelui Carol II sã demisioneze în favoarea fiului sãu,
Mihai.
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