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I.

Argument

qRolul presei în pãstrarea ºi îmbogãþirea zestrei
identitãþii românilor din Ungaria

q Interferenþe presa scrisã – presa audiovizualã
qGenuri ºi forme jurnalistice
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E un fapt cert cã, iatã, presa românilor din Ungaria ºi-a constituit
în existenþa ei o frumoasã ºi bogatã tradiþie. Au contribuit la aceasta
deopotrivã iniþiatorii presei româneºti ca ºi publicul, cititor ori audio-
vizitator. Periodicul românesc ºi-a marcat semicentenarul în 2001,
radioul ºi programul Tv în limba românã „Ecranul Nostru”, ambele
au traversat 20 ani de emisie, prima în 2000, respectiv în 2003, iar
Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria, editor responsabil
al atâtor publicaþii româneºti, a marcat în noiembrie 2003 un deceniu
de existenþã. Sã adãugãm cã, în 1993, românii din Ungaria au aniversat
ºi primul centenar al primei publicaþii româneºti, scoasã la Jula, revista
Lumina, a cãrei moºtenitoare se declarã publicaþia omonimã de azi a
cercetãtorilor români. Marcarea acestor evenimente, nu doar la nivelul
unui simplu decont de ani, ci  printr-o cercetare la obiect, analiticã ºi
obiectivã, care sã marcheze etape, oameni implicaþi, reuºite ºi
înfrângeri, rosturi pentru  protecþia ºi pãstrarea limbii române, acþiuni
de îmbogãþire a patrimoniului cultural al comunitãþii româneºti din
Ungaria, ei, da, aceastã grijã pentru ceea s-a câºtigat ºi s-a constituit
ca un dat ales, meritã din plin toatã atenþia. Având prilejul de a ne fi
aflat în preajma românilor din Ungaria, mai bine de opt ani, cu prilejul
unui lectorat la Budapesta, ne-au îndemnat la aceastã muncã de
cercetare ºi clasificare entuziasmul dãruirii ºi implicãrii multora din
intelectualii comunitãþii, gratuitatea ºi sinceritatea gesturilor ºi faptelor
culturale, dãtãtoare de izbânzi ºi bucurii de duratã.

Cartea de faþã, Românii din Ungaria, I. PRESA, se înscrie în
ciclul gândit ºi proiectat de noi, care mai cuprinde domeniul faptelor
culturale ale unor români din Ungaria (dascãli, artiºti plastici,
profesori, animatori culturali) ºi al creatorilor de literaturã. Cum multe
din contribuþiile noastre la relevarea aspectelor culturale s-au
intersectat cu studiul ºi cercetarea presei româneºti, volumul de faþã
încheagã, pentru prima oarã, profilul aproape integral al presei, presã
scrisã ºi presã audio-vizualã, într-o viziune de ansamblu asupra
manifestãrilor de acest gen în limba românã, în Ungaria. Dacã pe
secvenþe tratate individual urmãm principiului istoric, prezentând
succint momente, etape, redactori din evoluþia presei, în partea de
substanþã a cãrþii urmãm principiului analitic de descriere, clasificare
ºi interpretare ale unor contribuþii deosebite ale jurnaliºtilor la

profesionalizarea produselor ziaristice. Dupã o prezentare globalã a
presei, cu o tipologizare  subsumând variate criterii (mod de
manifestare, obiect, genuri ale scriiturii), poposim îndelung asupra
periodicului românesc în toate fazele sale de evoluþie semicentenarã,
insistând asupra rolului pe care l-a avut asupra românitãþii, îndeosebi
în formarea ºi afirmarea propriei intelectualitãþi; urmeazã o prezentare
a audio-vizualului, care urmãreºte, dincolo de istorie, momente ºi
redactori,  preocupãri pentru o mai bunã structurare a emisiunilor
radio-tv în limba  românã, stabilind ºi  interferenþe, analogii cu presa
scrisã. Volumul este inedit ºi prin aceastã încercare de a reuni în
paginile aceleiaºi cãrþi pe toþi cei care s-au implicat în jurnalismul
românesc din Ungaria, oferind cititorului român ºi un ghid bio-
bibliografic al celor prezenþi în paginile publicaþiilor ºi în sumarul
emisiunilor difuzate pe unde sonore sau video. Un motiv esenþial în
definitivarea acestei cãrþi îl constituie ºi adevãrul cã numeroºi
intelectuali din comunitatea româneascã  au dus cu nobleþe povara
muncii de redactori atât la ziarele ºi revistele româneºti, cât ºi la
studiourile de radio sau Tv. Mai mult chiar, întâlnim situaþii când
aceiaºi intelectuali, constituiþi într-un grup valoric echilibrat, fac ºi
muncã de ziarist  ºi de reporter în presa scrisã, cât ºi cea de redactor
de emisiune audio-vizualã.

Rolul presei, al celei scrise ºi al audiovizualului, a fost unul
covârºitor în pãstrarea ºi îmbogãþirea zestrei identitare pentru românii
din Ungaria. Ea ºi-a depãºit complexele ºi lipsa de mijloace, printr-o
abordare frontalã ºi globalã a problemelor legate de identitatea
comunitarã. Nu s-a mãrginit doar la aspectul pur informativ, ci a
atins problemele majore ale românilor, printr-un înalt grad de
profesionalism. În plus, cum o sã vedem în acest volum, jurnalistica
din Ungaria a dus ºi la constituirea unui grup destul de omogen valoric
al jurnaliºtilor, profesionalizarea lor, chiar dacã neatestatã oficial, în
faza iniþialã, ori recuperatã ulterior, printr-o pregãtire de profil,
fãcându-se prin prestaþia ºi experienþa lucrului direct în presã.
Audienþa emisiunilor radio-tv, ca ºi cititorii constanþi ai ziarului
românesc, sunt o probã deloc de neglijat a preþuirii ºi respectului pe
care comunitatea le poartã faþã de acest grup de jurnaliºti, legitimaþi
de propriul receptor.

ARGUMENTARGUMENT
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Menþionãm cã intervalul de care ne ocupãm se referã la momentul
contemporan, un arc de timp cuprins între 1950, prima iniþiativã de
a edita un ziar românesc cu periodicitate relativ-constantã, ºi
actualitatea din domeniu, anul 2003, care înregistreazã jubileul celor
20 ani ai programului  televizat „Ecranul Nostru”. Documentarea
noastrã, efectuatã, de câþiva ani buni, prin bibliotecile budapestane
ori prin deplasãri la sediul redacþiei ziarului românesc, la Jula ori la
studiourile radio-tv din Seghedin, s-a completat cu discuþii ºi dialoguri
directe ocazionate de acþiuni culturale ale românilor ori realizate
prin corespondenþe cu o parte din intelectualii implicaþi într-un fel
sau altul în jurnalistica româneascã de aici. Tuturor celor care ne-au
rãspuns solicitãrilor noastre þinem sã le mulþumim aici ºi acum pentru
sinceritatea ºi gratitudinea cu care au sprijinit ºi încurajat proiectul
nostru de a-l duce la capãt. Cerem îngãduinþã pentru ordinea
întâmplãtoare în care îi rânduim, cu inerentele ºi omeneºtile scãpãri:
d-lui ªtefan Frãtean, d-lui Ioan Ciotea ºi d-nei Eva Iova, din partea
Uniunii Culturale a Românilor, d-nei Maria Gurzãu Czeglédi, d-lui
Gh. Santãu, regretaþilor Gh. Dulãu ºi Teodor Oltean, lui Petru Cîmpian,
Tiberiu Boca ºi atâþia alþii, care îºi vor fi gãsit locul cuvenit în volumul
de faþã. Luând asuprã-ne ºi un procent de subiectivitate, de care,
datoritã materialului vast ºi foarte diversificat, nu suntem scutiþi,
nutrim convingerea cã aceastã primã încercare de sintezã asupra unui
domeniu de spiritualitate româneascã poate oferi cheia unor
dezvoltãri mai în profunzime ºi mai acoperitoare a fenomenului
jurnalisticii româneºti din Ungaria, într-un viitor neºtiut încã. Chiar
ºi pentru acest gest al deschiderii ºi parþialitãþii, pe care le lasã volumul
de faþã, el rãmâne o provocare la ne-uitare, la memoria  unor timpuri
ºi oameni care au fãcut cinste ºi onoare conaþionalilor lor, un semn-
mãrturie despre o comunitate citind, scriind, rostind, auzind ºi
jubilând în limba românã.

Cartea de faþã nu îºi propune sã facã ierarhii, nici sã impunã soluþii
ºi puncte de vedere preconcepute, ci se vrea  o descriere obiectivã,
sinteticã ºi la obiect a jurnalismului românesc din Ungaria. Ea oferã
informaþii la zi despre modurile ºi formele jurnalistice, parte despre
jurnaliºti implicaþi, pentru orice cititor interesat de manifestãrile
scrisului ºi vorbitului în limba românã de aici. Nu în ultimul rând,

cartea trage ºi un semnal pentru uniunile ºi asociaþiile profesionale
din România pentru înscrierea contribuþiilor jurnalistice  de aici în
circuitul informaþional mai larg, al presei românilor de pretutindeni.

1. Rolul presei în pãstrarea ºi îmbogãþirea zestrei identitãþii
românilor din Ungaria

E un lucru  unanim recunoscut cã presa constituie, prin obiectul
ºi mijloacele ei, o putere de nelipsit în societate. Nu atât o putere  cu
autoritate juridicã ºi decizionalã, cât una de autoritate moralã ºi un
instrument al formãrii conºtiinþei naþionale, cu þinta în formarea
publicului receptor, a inducerii unor valori ºi activizãrii spiritului civic.
Opinia publicã, în calitate de beneficiar al presei, dar ºi de metronom
care mãsoarã eficienþa ºi evoluþia presei în cursul istoriei sale, devine
actul de maturizare a presei, oglinda dupã care se ghideazã jurnaliºtii
în practica meseriei lor. Raportatã la cele douã repere, publicul pe de
o parte, ºi puterea oficialã, pe de altã parte, presa a ºtiut sã gãseascã
soluþia adecvatã de miºcare, în ciuda constrângerilor de tot felul
venind dinspre cei doi. O constrângere a opiniei publice, faþã de care
nu-ºi putea permite compromisuri ºi eºecuri, fiindcã publicul rãmâne
principalul ei aliat, dar ºi o constrângere, mult mai aprigã ºi conjugatã
din partea puterii oficiale, ajungând pânã la controlul ºi cenzura severã
a regimurilor politice la impunerea liniei editoriale, a politicii ºi
conþinuturilor articolelor ori al emisiunilor. Între aceste douã
constrângeri, opuse ca mod de acþiune, una liberã, deschisã,
permisivã, alternativã, cealaltã, îngrãditã, închisã, limitatã, oficialã,
presa a ºtiut sã coalizeze cu publicul, întãritã astfel pentru o „bãtãlie”
comunã  în faþa puterii oficiale, pânã la câºtigarea dreptului la
independenþã ºi libertate de opinie. Situatã de-a dreapta opiniei
publice, în numele cãreia se exprimã ºi se expune, dar contra puterii
oficiale, cãreia îi creeazã stãri de iritare ºi cu care se „rãzboieºte”,
presa ºi-a câºtigat dreptul de putere în stat, ca principalul veghetor
al ordinii ºi libertãþilor colective ºi individuale. Informarea ºi
documentarea, ca principale atribute ºi scopuri, în numele unei etici
profesionale, care îi are în centru pe cititor ºi auditor, se dubleazã
astfel de formarea publicului, în sensul menþinerii conºtiinþei  sale

ARGUMENT
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civice ºi naþionale, a sentimentului cã, el, omul nu trebuie sã uite
nicicând cã are niºte drepturi ºi libertãþi pe care nimeni, nici chiar
puterea regimului politic ,nu  i le poate încãlca ori, cu atât mai grav,
sã i le retragã. Aceastã vocaþie de luptãtor a jurnalistului, o luptã
pentru ºi o luptã contra, a fãcut ca presa sã reziste tuturor tentaþiilor,
sã depãºeascã limitele, ºi sã devinã o formã culturalã de impact asupra
comunitãþii.

Presa de naþionalitate, în condiþiile unei prese tolerate într-o
majoritate, cum e cazul presei româneºti din Ungaria, ºi-a  adãugat,
în evoluþia ei, ºi un supliment de sarcini, faþã de cele douã constrângeri
amintite. Aceasta fiindcã, prin forþa împrejurãrilor istorice ºi sociale,
neavând o independenþã financiarã care sã-i asigure supravieþuirea
prin propriile fonduri, e lesne de înþeles cã a avut de înfruntat ºi
bãtãlia pentru independenþa editorialã cu toate libertãþile unei prese
independente. Se observã acest fenomen al amestecului politicului
în  existenþa ziarului românesc, îndeosebi, în perioada tulbure a celei
de-a doua serii a periodicului românesc, din 1957, când ziarul este
supravegheat direct, fie  prin apariþia sa la Budapesta, în cadrul
întreprinderii editoare, fie prin tutela nouã, cea a organismului politic
de reprezentare a comunitãþii româneºti, Uniunea Democraticã a
Românilor din Ungaria (UDRU). O lungã perioadã de timp, paginile
1–2 ºi 4 sunt pagini sacrificate, prin reluarea unor ºtiri ºi comentarii
de politicã oficialã a timpului, cu tipul de discurs ideologizat, frecvent
la ordinea zilei în presa naþionalã maghiarã a timpului. Un prim
compromis, cel al împuþinãrii paginilor pentru problemele
comunitare, atrage dupã sine un altul, al forþãrii discursului identitar
de a se încadra în stilul ºi limbajul discursului politic al zilei. Cine
citeºte secvenþele despre satele româneºti de dupã anul 1958 ori
cele despre activitãþile elevilor de la liceul românesc din Jula, þãrani,
intelectuali, elevi fluturând entuziasmat patriotismul zgomotos al
partidului, îºi dã seama pânã la ce  prag a  fost forþat sã coboare
jurnalismul de naþionalitate ºi la ce compromisuri erau constrânºi
primii ziariºti pentru a rezista. E de admirat tenacitatea ºi curajul
acestor rezistenþe la limitele regimului impus, în dosul cãrora mulþi
ziariºti de început au purtat o sarcinã nobilã  scriind ºi publicând
materiale care rezistã ºi azi, nesufocate de politic ºi ideologic. Mai

protejatã sub acest aspect pare mass-media audiovizualã, care a reuºit
sã se fereascã de imixtiunea politicului, printr-o desfãºurare a unor
emisiuni spontane ºi retragerea cât mai prudentã în spatele imaginii
ºi a intervenþiei directe a redactorilor, dând cuvânt larg
interlocutorilor. Apoi au venit ºi constrângerile  economice, ca apanaj
al celor politice: reducerea  posturilor de redactori de naþionalitate,
drastica diminuare a timpului de difuzare a emisiunilor în limba
românã, dotarea inechitabilã a redactorilor de naþionalitate cu
aparaturã radio ºi Tv pentru lucrul pe teren. Sã mai amintim ºi cenzura
politicã, obligativitatea avizului unui cenzor înainte de editarea
ziarului sau difuzarea emisiunilor româneºti. Pusã sã facã faþã avalanºei
de instrucþiuni ºi notificãri, venite de la nivelul central, pe filiera presei
majoritare ºi a canalelor radio-tv naþionale, presa româneascã din
Ungaria ºi-a fãcut însã onoarea ºi responsabilitatea profesionalã faþã
de publicul sãu constant, românii din Ungaria, cãutând soluþii ºi dând
câºtig de cauzã problemei identitãþii. Încã din anii ’50, când s-a
conturat ideea unui organ de presã scrisã, conjugat cu momentul
constituirii unui organ de reprezentare civicã a românilor, Uniunea
Culturalã a Românilor din Ungaria (UCRU) ºi când semne palide ale
afirmãrii publice unor intelectuali autohtoni apãreau timid, presa
româneascã din Ungaria s-a nãscut spontan, sub semnul
imprevizibilului ºi improvizoratului. Lipsa unor profesioniºti, ziariºti
de formaþie, prezenþa unor neaveniþi, unii necunoscând chiar limba
românã ori cu pregãtire minimã de câteva clase primare, împrumuturile
unor intelectuali din România (profesori, preoþi, scriitori), prezenþa
unor neromâni în cercul de reprezentanþi oficiali (germani, maghiari),
lipsa unei tipografii cu caractere româneºti (semnele diacritice pentru
º, þ, ã, î, â) iatã, succint tabloul vremii în care se înscrie momentul
apariþiei primului ziar românesc la Jula, Libertatea noastrã. Raportat
la acest moment inaugural pentru comunitatea româneascã din
Ungaria, ce ar fi impus o maturizare a intelectualitãþii, cineva s-ar
putea întreba, dacã presa a gãsit momentul potrivit de ieºire la luminã.
Ori, mergând mai departe cu ipotezele: unde erau românii intelectuali
ai anului 1950, avangarda care sã dea altã greutate momentului
primului ziar al românitãþii de aici? Dupã cum apasã asupra acestui
cititor nedumerit întrebarea grea, n-a fost activitate culturalã, n-a

ARGUMENT
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fost suflu românesc prin satele noastre care sã fi întreþinut ºi menþinut
conºtiinþa identitarã? Dascãli, preoþi misionari (multã vreme, pânã la
1950, limba ºi apartenenþa la o  limbã  ºi  la  o  conºtiinþã  de  român
s-au retras în bisericã – a se vedea cartea lui Teodor Misarãº despre
bisericile româneºti din Ungaria, responsabile ºi cu ºcolarizarea
copiilor) ºi în manifestãrile culturale directe din sat (obiceiuri,
ºezãtori, întâlniri tradiþionale) au desfãºurat o vie activitate culturalã
ºi spiritualã, prin implicarea benevolã ºi activã a animatorilor culturali
(dacã e sã-i amintim doar pe, de-acum dispãruþi, Gh. Nistor, M. Purdi,
V. Gurzãu, Gh. Dulãu).

Al treilea factor al cultivãrii ºi menþinerii conºtiinþei identitare
rãmâne familia din satele româneºti. Efectul acþiunii benefice al
acesteia se resimte azi, prin continuitatea culturalã ºi spiritualã a
activitãþii unor intelectuali nãscuþi ºi crescuþi în aceste familii de
animatori ºi creatori populari.

Ziarul românesc, la 1950, este produsul unui noviciat, devenind,
în prima serie, ºi spaþiul de ucenicie a jurnalistului autodidact. Ca
novice, intelectualul român devenit brusc jurnalist de naþionalitate,
ºi-a sporit eforturile, ºi-a activat ºi suplimentat gestul implicãrii pânã
la entuziasm sincer ºi devotat cauzei momentului ce i s-a oferit.
Posibilitatea de a avea un organ în limba maternã, de a scrie ºi crea în
româneºte pentru conaþionali ºi de a-i aduna pe toþi aceºtia în jurul
acestei oaze respirând curat litera ºi spiritul românesc, ei, da, aceastã
posibilitate au ºtiut-o valorifica din plin micul grup redacþional al
primului ziar românesc. Se observã aceastã angajare dezinvoltã ºi
acest sentiment al românitãþii, chiar din primul an de apariþie periodicã
a ziarului, anul 1951, prin bogãþia de materiale, corespondenþe, ºtiri,
chiar mici compuneri originale, care se adunã în paginile ziarului. E o
explozie, pe alocuri, de materiale, unele scrise cu îndemânare artisticã
ºi corect alcãtuite, semn viabil cã românitatea de aici a activat ºi
creat, aºteptând momentul prielnic al întâlnirii publice cu cititorul
sãu de aceeaºi limbã. La vremea când s-au ivit condiþiile prielnice,
anul 1980 pentru radio, respectiv anul 1982 pentru Tv, altele erau
realitãþile. Putem vorbi acum de o intelectualitate autohtonã, capabilã
sã susþinã, prin conþinut ºi limbã, noile provocãri jurnalistice, presa

audiovizualã, mai ales cã o bunã parte din jurnaliºtii radio ori TV au
practicat ºi publicistica din paginile ziarului.

Identitatea prin limbã, regãsirea pe acelaºi palier al comunitãþii,
în dialogul dintre ziarul românesc ºi cititorul sãu, printr-un puls ºi o
trãire continuã a regãsirii (înmulþirea dialogurilor cu cititorii ºi
rãspunsuri la corespondenþele cititorilor), iatã rostul major al
rezistenþei în timp al ziarului românilor din Ungaria ºi  scutul nobil
sub care, în 2001, a traversat vârsta semicentenarã. Indiferent sub ce
titlu ori în ce ritm de apariþie ori format a apãrut, ziarul românilor
din Ungaria a promovat actul cultural responsabil faþã de limba
românã. De la grija pentru limbajul ziarului ºi corectitudinea limbii,
la publicarea unui program coerent de cultivare a limbii (rubrici
specializate susþinute de intelectuali de prestigiu, „Cum vorbim, cum
scriem româneºte”, la dialoguri despre limbã, exerciþii recreative de
vocabular pentru elevii de la ºcolile româneºti, concursuri de limbã),
la oferta jurnalisticã de scrieri-modele de limbã românã (povestiri,
poezii, comentarii, dialoguri cu cititorii). Prezenþa profesorilor ºi
redactorilor de limbã românã, fie în calitate de lectori ai ziarului (cazul
Luciei Borza), fie în calitate de autori de manuale ori de conferenþiari
la întâlnirile cu profesorii români (cazul lui Endre Pálffy, Mihai Cozma),
fie chiar ca autori de articole de specialitate care pun problema
limbajului gazetei (Al.Király, M. Cozma, Gh. C. Mihãiescu), este un
semn al implicãrii presei în menþinerea ºi îmbogãþirea zestrei de bazã
a conºtiinþei naþionale. Radioul ºi televiziunea în limba românã, la
rându-le, au ºtiut sã promoveze limba vorbitã în comunitãþile
româneºti, prin dialoguri directe cu vorbitori autentici din satele
româneºti, povestitori, animatori culturali, învãþãtori. O grijã aparte
a fost ºi inducerea în conºtiinþa publicului a grijii pentru exprimarea
ºi adoptarea formei literare a limbii materne.

La un alt nivel al aportului presei românilor din Ungaria la
menþinerea conºtiinþei româneºti, regãsim contribuþii substanþiale
în identitatea culturalã. Atât presa scrisã, cât ºi cea audiovizualã, au
rãspuns la douã imperative ale culturii comunitãþii româneºti: pe de
o parte, valorificarea culturii populare (de la grai, produse culturale,
creaþii, etnografie, dansuri ºi cântece populare) la prelucrarea acesteia
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de specialiºti (culegeri, reviste de profil, analize ºi interpretãri). Pe de
altã parte, presa românilor din Ungaria s-a deschis spre popularizarea
componentelor spiritualitãþii româneºti, îndeosebi, cele legate de
bisericã ºi religie. E ºtiut cã paginile rezervate ortodoxiei ori cultelor
neoprotestante din ziarul românesc sau emisiunile cu caracter religios
de la radio ºi Tv au menþinut treazã identitatea culturalã ºi sub acest
aspect. Benzi întregi din arhiva radioului ori pelicule memorabile
pãstreazã azi o zestre încã nevalorificatã a creaþiei culturale, la cele
douã nivele avansate de noi aici. În plus, manifestãri culturale largi
(spectacole, cercuri culturale de pãstrare a tradiþiilor, cluburi),
concursuri de profil cultural organizate cu elevii, ºi-au gãsit locul
cuvenit în paginile ziarelor ori pe undele sonore ºi peliculele video
ale mass-mediei. Domeniul de afirmare a creaþiei, în speþã al literaturii
originale (poezie, prozã, memorialisticã, istorie ºi criticã literarã) l-a
constituit tot presa, îndeosebi presa scrisã. Aproape toþi autorii de
beletristicã ai comunitãþii au debutat ºi s-au afirmat, – cum o sã
vedem la secvenþa colaboratorilor –, în coloanele ziarului periodic
ori în alte publicaþii culturale româneºti. Lansãrile cãrþilor lor au
constituit tot atâtea prilejuri pentru presa audovizualã de a iniþia
interviuri, profiluri radiofonice ori televizate, comentarii la obiect.

Contribuþia cea mai substanþialã a adus-o presa de naþionalitate
în ce priveºte obiectul ei propriu de formare ºi dezvoltare. Fãrã
pretenþii ori ambiþii personale sau de grup, jurnaliºtii înºiºi s-au
constituit, de facto, în terenul ziaristicii de naþionalitate. Au deprins
din mers toate practicile jurnalistice, au învãþat tainele profesiei prin
implicarea directã, pragmaticã,  atât în redactarea ziarelor ºi
publicaþiilor, cât ºi în jurnalismul audiovizual. De la faza începuturilor,
ºovãielilor ºi neîmplinirilor, cu inerentele stângãcii ale oricãrui debut,
activitatea practicã a jurnaliºtilor a trecut, în ultimele 2 decenii, la
una de perfecþionare ºi înzestrare. Credem cã generaþiile care s-au
perindat,  atât la redacþia ziarelor, cât ºi la cele ale emisiunilor radio
ori Tv, cu bucuriile ºi înfrângerile lor, încercãri ºi abandonãri din partea
unora, au dus la constituirea unui grup constant de jurnaliºti, confirmat
ºi azi. Acest grup confirmã ºi adevãrul cã acolo unde vocaþia,
chemarea de jurnalist nu este dublatã ºi de asumarea unei
responsabilitãþi profesionale în numele publicului cãruia practici

jurnalismul, nu se poate vorbi de un statut socio-profesional al
jurnalistului de comunitate. Or, tocmai grupul acesta deja format,
atât la ziar cât ºi în audiovizual, omogen ºi unitar valoric, îºi pune tot
mai accentuat pecetea personalitãþilor asupra genurilor ºi formelor
jurnalistice. Putem vorbi în ultimul deceniu de o profesionalizare a
redactãrii materialelor ºi emisiunilor, printr-o diversificare a formelor
publicistice, de la ºtirea adecvatã la interviul amplu, de la articolul
de comentariu la portretul radiofonic ori cronica televizatã de artist.

2. Interferenþe presa scrisã – presa audiovizualã

Se observã în practica jurnalisticã româneascã din Ungaria un
suport tot mai susþinut între cele douã forme de comunicare publicã,
cuvântul scris ºi cel rostit ori dublat de imagine. Aceasta ºi printr-o
miºcare beneficã a  genurilor ºi formelor jurnalistice între cele douã
zone, dar ºi printr-un „împrumut” dintr-un domeniu în altul.
Fenomenul interferenþelor jurnalistice dintre presa scrisã ºi
audiovizualã este motivat, în primul rând, prin mobilitatea statutului
jurnaliºtilor. Nu e vorba de o cantonare rigidã, schematicã, exclusivã
într-o zonã sau alta, ci de o miºcare dezinvoltã ºi beneficã între
ziaristica scrisã ºi radio ori Tv. Dat fiind faptul cã românii din Ungaria
au avut mai întâi presã scrisã, e de la sine înþeles cã în momentul
apariþiei radioului (1980) ºi televiziunii (1982) în limba maternã,
acestea au beneficiat de jurnaliºti deja verificaþi ºi confirmaþi ca
jurnaliºti de naþionalitate. Dacã e sã amintim pe ªtefan Frãtean, primul
realizator de emisiuni radio ºi Tv, la momentul inaugurãrii acestei
forme de comunicare mass-media, condeiul sãu se exersase fructuos
în paginile periodicului românesc, nu doar în calitate de corespondent
voluntar, ci implicat în redacþia propriu-zisã a ziarului. În plus,
exerciþiul jurnalistic, prin practica unor forme de presã (ºtirea,
corespondenþa, articolul de opinie sau de comentariu, interviul) ªtefan
Frãtean a fãcut dovada unui jurnalist format, cu certã vocaþie de
mentor de presã. Alt caz exemplar este cel al lui Petru Cîmpian,
actualul redactor-ºef al emisiunilor româneºti de la Radio Seghedin.
Acesta, intra în redacþia radio, în 1990, dupã o practicã publicisticã
bogatã, venind cu un plus de vigoare ºi o prestaþie culturalã complexã.
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Pe de o parte, colaborãrile la ziarul românesc cu importante articole
de culturã ºi literaturã (de la recenzii la medalioane ºi articole literare),
în calitate de proaspãt asistent la Catedra de românã de la Seghedin,
pe de altã parte, cu articole de opinie ºi luãri de atitudine în
problemele comunitãþii, în calitate de reprezentant civic al românilor
din Ungaria (membru în diferite comisii ale organului reprezentativ
al românilor din Ungaria). Cum o sã vedem la capitolul legat de
audiovizual, miºcarea ºi prestaþia de jurnalist ale lui Petru Cîmpian,
atât în presa radio, cât ºi în cea Tv, s-au îmbogãþit substanþial cu
acele deschideri enunþate adineaori. Cazul unei constante preocupãri
jurnalistice a Eddei Illyés, jurnalist de vocaþie la periodicul românesc,
prezentã de la începuturile radioului cu deja obiºnuitele „note
sãptãmânale”, e o probã de necontestat a mobilitãþii jurnaliºtilor între
cele douã forme de presã. Ca sã nu mai vorbim de prospeþimea ºi
spiritul novator pe care le aducea din presa radio Eva Iova în presa
scrisã, în calitatea ei de director actual al sãptãmânalului românesc,
începând cu anul 2000. Aceeaºi beneficã mobilitate a afectat ºi nivelul
colaboratorilor ºi corespondenþilor externi. Amintim aici câteva nume:
Ioan Sz. Kiss, Maria Gurzãu Czeglédi, Ana Hoþopan, Eva Ruja Bányai,
Eva Ruja Molnár, Tiberiu Herdean ºi atâþia alþii.

Interferenþele dintre cele douã zone se remarcã ºi la nivelul
diversificãrilor în interiorul uneia  sau  alteia  dintre  formele  de
presã,  printr-o deschidere mult mai largã a abordãrilor în diferite
segmente ale genurilor jurnalistice. Jurnaliºtii s-au specializat în
diverse zone ale scrisului, de la presa culturalã precum Convieþuirea,
Timpuri ori Annales, la cea de specialitate, precum Izvorul ori Din
tradiþiile românilor in Ungaria. Multe studii de istorie localã, de tradiþii,
etnografie ºi folclor, apar în aceste publicaþii de profil, dupã ce ziarul
românesc ºi-a deschis coloanele publicând fragmente din acestea.
Existã deci, un grup compact de publiciºti ºi redactori specializaþi pe
zone culturale distincte: Emilia Martin Nagy, Elena Csobai, Alexandru
Hoþopan în zona etnografiei ºi folclorului, Maria Berényi în zona
istoriei românilor din Ungaria, Ana Borbély ºi Mihai Cozma în zona
limbii românilor din Ungaria, Gheorghe Petruºan în zona istoriei
culturale româneºti. Statutul acestor publiciºti, cu bogatã activitate
ºi la emisiunile radio-Tv, implicã ºi responsabilitatea de redactori ai

publicaþiilor respective. Alexandru Hoþopan, redactor-ºef la Foaia
noastrã ori redactor-responsabil la Izvorul, Elena Csobai redactor
responsabil la Lumina, Maria Berényi, editor ºi responsabil la
publicaþiile Institutului de cercetãri, Annales, Simpozion, monografiile
despre Micherechi, Chitighaz ori ale Societãþii culturale din Budapesta,
Almanach, Gh. Petruºan redactor al publicaþiei Convieþuirea, Tiberiu
Herdean director la periodicul românesc, Noi, dar ºi redactor la revista
Timpuri ori redactor la studioul radio, Eva Iova, redactor radio apoi
director ºi redactor-ºef la Foaia româneascã ºi iniþiatoarea revistei
adolescenþilor Liceenii.

Interferenþele celor douã forme mass-media þin ºi de îmbogãþirea
discursului de presã, la nivelul structurãrii ºi al stilului. Organizarea
planului de informaþii, a ideilor, argumentaþia pusã în joc, registrul
variat al limbii jurnalistice (de la limba literarã pentru presa scrisã, la
cea dialectalã pentru presa audio-vizualã) opereazã cu instrumente
comune. Folosirea informaþiei, de la nivelul de ºtire, la cel al
comentariului ºi articolului, apeleazã la acþiunea analizei, pentru ca
apoi sã se poatã construi sintezele, din cadrul publicaþiilor culturale
sau ºtiinþifice. Se produce o contaminare a discursului presei audio-
tv de formele discursului de presã scrisã. Un exemplu elocvent este
cazul Magazinelor culturale iniþiate la emisiunea Tv Ecranul nostru
dupã modelul magazinelor din Calendarul nostru/românesc ori din
structura de rubricã a ziarului Foaia noastrã, de tipul Fel de fel, Mozaic.
O tendinþã comunã celor douã tipuri de presã este grija pentru
precizie, claritate, coerenþã ºi unitate, în formulãri concise ºi dupã
norma literarã a limbii. Contextualizarea, ca procedeu jurnalistic
adoptat convenþional în funcþie de situaþie ºi de eveniment, adaptarea
formei jurnalistice la situaþia impusã de evenimentul jurnalistic,
diversificã mult peisajul publicistic. Poveºtile lui Toader ªimonca, de
exemplu, înregistrate pe bandã radio ori filmate pe casete, în interiorul
casei þãrãneºti locale, sunt identice cu reproducerile în grai ale
poveºtilor culese de Al. Hoþopan de la Mihai Purdi ori Vasile Gurzãu
ºi publicate în paginile presei scrise periodice, Foaia ori Calendar.

Un alt aspect al schimbului de relaþii între presa scrisã ºi
audiovizualã se referã la „împrumutul” de materiale între cele douã
compartimente. La începuturile sale, radioul folosea materialul sonor,
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comentariul de imagine, de la emisiunile televizate, o practicã
introdusã de realizatorul de atunci, ªtefan Frãtean, atât la radio cât ºi
la Tv. Un reportaj de la faþa locului (Micherechi, Jula),un interviu
filmat în satele româneºti, avea comentariul audio adaptat ºi pentru
o emisiune radio. La rândul lor, materiale mai vaste, precum montajul
ori portretul radio sau Tv îºi gãseau loc în presa scrisã, îndeosebi în
paginile Calendarului.

3. Genuri ºi forme jurnalistice

Multitudinea interferenþelor între presa scrisã ºi audiovizualã, în
parte discutate de noi, a creat posibilitatea lãrgirii paletei de
manifestare a scrisului jurnalistic, printr-o diversificare a genurilor ºi
formelor publicistice. Constatãm diversificarea chiar în cazul
individual al unui jurnalist sau altuia, încât nu putem vorbi de jurnaliºti
specializaþi exclusiv într-un gen sau altul. Practica unor forme
jurnalistice, pe scarã mult mai largã, a dus la o eterogenitate de genuri
ºi formule publicistice. Datã fiind varietatea acestora, le-am grupat
dupã criteriul conþinutului ºi al scopului, cu þinta într-un public bine
precizat.

Din genul informativ, atât presa scrisã cât ºi cea audiovizualã au
valorificat din plin forma de bazã ºtirea. S-a practicat ºtirea pe douã
importante formule: ºtirea obþinutã direct de la sursã de cãtre
jurnaliºti-redactori ai ziarelor ºi emisiunilor, fie de pe teren, fie
telefonic, dar ºi ºtirea obþinutã extern de la corespondenþi ºi
colaboratori locali. A fost o vreme când ziarul ºi radioul aveau
corespondenþi voluntari comuni, cum e cazul lui J. Vmirjancki ori
Gh. Gros. Mai mult chiar, corespondenþe cu ºtiri de la Liceul românesc
din Jula, de la Institutul Pedagogic Seghedin ori de la ELTE Budapesta,
semnate de elevi ori studenþi, au alimentat multã vreme acest sector
al ºtirilor de presã, la ziar ori la radio. În istoria emisiunilor de
televiziune, din anul 1988 programul românesc intra în 5 minute de
ºtiri, prezentate sãptãmânal. A fost o bunã perioadã când grupajul
de ºtiri forma o unitate redacþionalã distinctã de emisiunea în limba
românã propriu zisã, dupã cum ºi la emisiunile tv grupajul de ºtiri
ocupa debutul programului, cel puþin 5 minute din economia

programului. În programul emisiunilor radio transmis pe þarã, ºtirile
despre comunitate preced celelalte materiale. Datã fiind
complexitatea evenimentelor cuprinse în acest segment informativ,
redactorii opereazã ºi cu o ierarhizare a ºtirilor: ºtiri despre activitãþi
culturale din cadrul comunitãþilor româneºti, apoi ºtiri despre ºcolile
româneºti (o bogatã paletã de informaþii acoperã publicul ºcolar de
la Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Jula), pentru ca la al treilea nivel sã
intre ºtirile legate de forurile de reprezentare colectivã (uniuni,
asociaþii, autoguvernãri româneºti). Nu lipsesc nici ºtirile de interes
mai larg despre România ºi iniþiativele politice ale guvernelor din
cele douã þãri, cu ocazia unor întâlniri ale oficialitãþilor române ºi
maghiare. Presa periodicã (sãptãmânalul Foaia româneascã ºi
Calendarul anual ori lunarul Cronica) are distribuite rubrici distincte
de ºtiri, de tipul „ºtiri”, „actualitatea”, „la închiderea ediþiei”, „cronica
anului în ºtiri ºi imagini”.

O unitate distinctã o formeazã articolul de opinie ºi atitudine
din cadrul genului comentativ. El se leagã fie de condiþia minoritarului,
problemele socio-profesionale ori de limbã ºi ºcoalã ale românilor
din Ungaria, fie de cele ale modalitãþilor de organizare civicã, culturalã
ori politicã ale comunitãþii. Sesizãm o apetenþã susþinutã, atât în
ziaristica scrisã cât ºi în audiovizual, pentru aceastã formã de
exprimare publicã, chiar structura unei argumentaþii solide a
demonstraþiei punctului de vedere ºi un supliment critic ºi polemic
benefic pentru a provoca o reacþie sau un dialog de opinii. Are
comunitatea românilor din Ungaria publiciºti de opinie ºi atitudine
deja confirmaþi: Gh. Petruºan, în probleme de comunitate, Mihai
Cozma în cele de limbã comunitarã, Ana Radici, Tiberiu Boca în ce
priveºte condiþia intelectualului român din Ungaria, Petru Cîmpian
în condiþia jurnalistului de minoritate, ªtefan Crâsta în analiza lucidã
a realitãþilor din interiorul comunitãþii în baza statisticilor ºi alegerilor
de minoritate etc. Similar, la radio ºi Tv, s-a practicat dialogul opiniilor
ºi confruntarea pãrþilor aflate în dezacord, cu prilejul alegerilor ori
dezbateri pe teme majore ale comunitãþii: limbã, învãþãmânt, situaþii-
limitã. Un exemplu elocvent, de datã apropiatã, iniþiativa ºi invitaþia
studioului radio Seghedin pentru convocarea la dezbatere deschisã a
opiniilor din cele douã aºa-zis tabere de reprezentare ale comunitãþii,
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autoguvernarea centralã, validatã la alegerile din 2002, ºi coaliþia
româneascã formatã din cei rãmaºi în afara forului de reprezentare.
Ori, invitaþia la acelaºi dialog de opinie ºi atitudine, iniþiatã de
emisiunea „Ecranul nostru”, în problema iscatã de scoaterea ziarului
Autoguvernãrii, Cronica, de acum doi  ani. De amintit aici cã atunci
când probleme majore ating destinul comunitãþii româneºti din
Ungaria, (situaþii-limitã precum chestiunea asimilãrii, legitimitatea
alegerilor, ameninþarea funcþionãrii unor ºcoli, restricþii legislative
legate de minoritãþi) se înmulþesc ºi luãrile de poziþie, atât la ziar cât
ºi la radio-tv.

Din genul mai pretenþios, aºa-zis „nobil”, interviul a devenit o
practicã obiºnuitã în presa audiovizualã. Arhiva de benzi a radioului
din Seghedin ori cea de casete Beta a studioului Tv deþine, putem
afirma, o zestre bogatã de interviuri, încã insuficient valorificatã, cu
personalitãþi care formeazã o istorie culturalã, de la Toader ªimonca,
fraþii Botaº, la  scriitorul Ilie Ivãnuº, Gh. Santãu, Teodor Oltean, Gh.
Petruºan, Gh. C. Mihãiescu, Gh. Dulãu ºi atâþia alþii. Prin natura oralã
a unei emisiuni radio ori prin specificul imaginii, aceastã formã
jurnalisticã s-a practicat ºi se practicã pe scarã largã în presa
audiovizualã ºi, mai puþin, în cea scrisã. Aici, la ziarele româneºti,
exerciþiul interviului acoperã, îndeosebi, aspectul social, al familiei
româneºti, aºa cum recomanda programul Foii româneºti. Interviurile
radiodifuzate nu numai cã oferã o imagine mult mai fidelã pentru
ascultãtor, prin deschiderea spre personalitãþi cunoscute ºi
recunoscute ca autoritãþi morale ori culturale în comunitate, dar
propun un dialog ad-hoc, spontan ºi autentic, credibil pentru receptor.
Bunãoarã, ciclul de interviuri de tipul „La taifas cu…”,iniþiat ºi realizat
de Petru Cîmpian aduce un plus de prospeþime într-o artã a dialogului
deschis, polifonic cu largi posibilitãþi de schimbare a unghiului ºi a
liniei iniþiale a interviului.

De o bunã audienþã ºi cu o arie mai largã de valorificare a celorlalte
forme jurnalistice se bucurã portretul individual, în formula mixatã
între reportaj ºi monografie. ªtefan Frãtean realizeazã, mai întâi la
radio, în 1986, portretul  cunoscuþilor dansatori micherecheni, soþii
Nistor, pentru ca, la Tv în 1988, acelaºi redactor sã închege un amplu
portret al muzicantului Teodor Kovács ºi al maestrului dansator

popular Gh. Nistor. Portretul-necrolog dedicat poetului Lucian Magdu,
ca ºi portretul cultural al poetei Lucia Borza, ambele difuzate în
Ecranul nostru, în cursul anului 1988, rãmân cele mai realizate pelicule
în presa audiovizualã. În presa scrisã, portretul jurnalistic se ocupã
de profesori de prestigiu, animatori culturali, scriitori ai comunitãþii.
În multe puncte, portretul se întâlneºte cu cealaltã formã, interviul
cu personalitãþi culturale.

Din acelaºi gen structurant dupã rigoare ºi construcþie, presa scrisã
a fãcut locul studiului. E vorba de studiul organizat fie sub forma
unui fragment de cercetare istoricã, folcloricã, lingvisticã ori literarã,
fie sub cea a unor medalioane culturale ºi literare ori chiar cronici ºi
recenzii de carte. Au beneficiat Foaia ºi Calendarul de semnãturi de
prestigiu în aceastã zonã, de la Gh. Petruºan, Mihai Cozma, Maria
Berényi, la Domokos Sámuel, Pálffy Endre, Gavril Scridon, Victor Iancu
ºi alþii. Mult mai specializate, revistele Timpuri, Lumina, Izvorul,
Convieþuirea cuprind asemenea studii ºi cercetãri despre limba ºi
istoria comunitãþii româneºti, despre tradiþii ºi obiceiuri locale,
fragmente de monografii ale comunelor locuite de români. Înmulþirea
studiilor ºi specializarea preocupãrilor au permis ca Institutul de
cercetãri al românilor din Ungaria sã editeze revistele Simpozion ºi
Annales care conþin rezultatele cercetãrilor de peste an, în formula
studiilor ample ºi docte, cu un mare grad de ºtiinþificitate. Întâlnim
în aceste pagini semnãturi atât din comunitate, cât ºi colaboratori
frecvenþi din România ai acestor reviste: Mihaela Bucin, Gh. Petruºan,
Eugen Glück, Cornelia Bodea, Ioan Aurel Pop, Maria Berényi, Ana
Borbély, Tiberiu Herdean, Gh. Santãu, Mihai Cozma, Miskolczy
Ambrus, Kese Katalin, Farkas Jenõ, Vasile Voia ºi alþii.

Tot în genul fantezist de interferenþã, intrã ºi reportajul, practicat
în presa scrisã fie sub forma reportajului turistic,  de cãlãtorie ori
cultural (Gh. Santãu, Gh. Petruºan, Pálffy Endre, Eva Iova), fie sub cea
a notelor de reportaj de la faþa locului, din satele locuite de români
(Ioan Sz. Kiss, Tiberiu Iuhas, Ana Radici). Presa radio ºi Tv ating acest
gen prin realizarea unor montaje documentare, precum excelentele
filmãri la Ecranul nostru despre românii din diaspora (Paris, Ujgorod,
Voivodina), realizate de ªtefan Frãtean ºi Petru Cîmpian.

Mai puþin, în schimb, este reprezentatã ancheta, care ar fi impus

ARGUMENT
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o investigaþie de presã mult mai fixatã pe problemele, – ºi nu puþine
–, cu care se confruntã românii din Ungaria. Anchete despre conºtiinþa
identitãþii, precum iniþiativa în serial a Ecranului nostru de pildã „ce
istorie/ limbã/ culturã/ naþiune/ drapel vã reprezintã?”, dar ºi anchete
sociologice despre relaþia dintre datele recensãmântului ºi rezultatele
alegerilor de minoritate, cu toate consecinþele asupra destinului
comunitãþii, publicate de ªtefan Crâsta în presa scrisã. Motivaþia
prezenþei mai reduse în presa scrisã a acestui gen jurnalistic þine ºi
de substituirea lui cu articolul de opinie ºi atitudine, provocator de
reacþii ºi polemici ori cu analize publice ale stãrii învãþãmântului ºi
ºcolilor româneºti, materiale jurnalistice mult mai preferate de
publiciºtii români din Ungaria.

Nu în ultimul rând, atât în presa scrisã cât ºi în audiovizual, ºi-a
fãcut locul genul publicistic de divertisment, de tip magazin, forme
de agrement ºi petrecere a timpului liber. La radio, „Magazinul
femeilor/ generaþiei a treia/ liceenii”, la Tv magazinele prilejuite de
unele sãrbãtori comunitare (religioase ori culturale) ºi petreceri
comune (baluri româneºti). În presa scrisã, mozaicurile de tipul
„umor”, paginile de tineret, pagina sport, „în viu grai” etc.

Acest sumar inventar al formelor jurnalistice practicate de presa
românilor din Ungaria impune câteva consideraþii de principiu ºi
metodã:

l În baza mobilitãþii dintre cele douã domenii ale presei,
jurnaliºtii români (redactori ºi colaboratori) practicã forme  jurnalistice
diverse, fãrã o specializare îngustã ori unilateralã

l În structura interioarã a ziarelor ºi revistelor (paginaþie,
rubricaturi, semnãturi) ori în cea a emisiunilor radio-tv se poate vorbi
de stabilirea unor moduli ficºi, în interiorul cãrora genurile ºi formele
jurnalistice se deschid spre inovaþie ºi creaþie

l Jurnalistica româneascã din Ungaria s-a constituit din mers,
având mai mult caracter pragmatic, cu precãdere informativ, dar
contextualizatã dupã publicul receptor cãruia i se adreseazã

l Aspectul tradiþional este tot mai mult concurat de cel modern,
prin valorificarea presei digitale, computerizate, în special la nivelul
redactãrii ºi difuzãrii.

Despre partea de contribuþie ºi specificul fiecãrui tip de presã, în
conþinutul ºi substanþa materialelor publicate ori difuzate, ca ºi despre
redactori, colaboratori, istoric ºi fiºe redacþionale, capitolele
urmãtoare oferã informaþii ºi comentarii la obiect.
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II.

Presa scrisã

q Presa scrisã – prezentare (tipologie, forme)
q Presa de informare:

Foaia româneascã (caseta redacþionalã,
momente, forme jurnalistice; Fiºier al
colaboratorilor; semnãturi de  prestigiu)
Cronica (caseta redacþionalã, caracterizare,
forme, colaborãri)
Presã localã:
Jurnal (caseta redacþionalã, prezentare)

q Alte forme de presã scrisã: Liceenii, Timpuri,
Informatorul, Sãptãmâna românã din Ungaria
(casete redacþionale, prezentare)

q Presa-magazin: Calendarul nostru/ românesc
q Presa culturalã ºi ºtiinþificã: Convieþuirea,

Almanah Lumina, Izvorul, Simpozion, Annales
(casete redacþionale, prezentare)

SISTEMUL DE SEMNE ªI ABREVIERI

*) – dacã în dreptul unui titlu de publicaþie, nume de instituþii
ori de personalitãþi apare semnul, în interiorul volumului acestea
beneficiazã de descrieri ºi prezentãri dezvoltate la scara unui profil
individual.

XV [XVII] – cifra dinaintea parantezelor indicã anul de apariþie,
iar cea dintre parantezele drepte indicã anul de tradiþie

UCRU – Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria
UDRU – Uniunea Democraticã a Românilor din Ungaria
ATRU – Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din Ungaria
LNB – Liceul „Nicolae Bãlcescu” Jula
CV – Convieþuirea
FN – Foaia noastrã
LN – Libertatea noastrã
VT – Vocea tineretului
NR – Noi. Românii din Ungaria
N – Noi
T – Timpuri
An – Annales
Smp – Simpozion
FR – Foaia româneascã
ICR – Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria
CCR – Comunitatea Cercetãtorilor ºi Creatorilor Români

din Ungaria
LM – Lumina
Cr – Cronica
J – Jurnalul
L – Liceenii
RdS – Radio Seghedin
EN – Ecranul Nostru
Alm – Almanah
CN/ CR – Calendarul nostru/ românesc
MC – Magazin Cultural
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1. Presa scrisã – prezentare generalã

Unul din pilonii de bazã, care susþin identitatea unei comunitãþi
ºi care ne oferã evoluþia în timp a manifestãrilor sentimentelor de
românitate, rãmâne presa în limba maternã. În spaþiul comunitãþii
româneºti din Ungaria atât tipologia presei, cât ºi structura internã a
ei, (presã scrisã ºi audiovizualã), cunosc un specific care þine de istoria
comunitãþii ºi de profilul unui grup compact de intelectuali, care s-a
implicat în presã. Inaugurãm aceastã serie legatã de presa în limba
românã cu stabilirea succintã  a tabloului presei scrise, a apariþiilor
ºi câteva date legate de constituirea redacþiilor ºi a instituþiilor
editoare, urmând sã intrãm în detaliu, punctual, pe presa cu cea mai
lungã apariþie, care s-a constituit deja într-o tradiþie jurnalisticã,
precum ºi asupra câºtigurilor în planul conturãrii unui grup de
jurnaliºti de þinutã intelectualã ºi profesionalã. În ultima parte ne
vom ocupa ºi de presa audiovizualã, emisiunile radio Tv de limbã
românã.

Tipologia presei româneºti scrise din Ungaria Presa românilor
din Ungaria s-a diversificat în ultimele douã decenii, însoþind mutaþiile
profesionale ºi social-politice din viaþa micii comunitãþi româneºti.
E vorba de o diversificare atât tipologicã, cât ºi calitativã, printr-o
distribuþie a responsabilitãþilor în funcþie de necesitãþi ºi posibilitãþi.
Specificãm de la început cã presa de naþionalitate din Ungaria este
finanþatã  programat de stat, prin înaintarea, în fiecare an, de cãtre
organizaþiile civile sau politice (uniuni culturale, asociaþii, fundaþii
de culturã, autoguvernãri locale) a unor dosare de concurs la Fundaþia
Publicã pentru Minoritãþi, organism din cadrul Guvernului Ungariei,
care decide, la finele lunii martie, continuarea sau sistarea finanþãrii
din anul în curs, precum ºi suma alocatã pentru scoaterea ziarelor
sau revistelor de naþionalitate. De regulã, aceastã sumã, de pildã, în
anul 2002 se ridica la aproximativ 34 milioane de forinþi anual (circa
150.000 $), pentru acoperirea cheltuielilor de editare, redacþie,
tipografie, onorariile colaboratorilor. Condiþia obþinerii finanþãrii este
ca ziarul ori publicaþia sã fi apãrut regulat cel puþin un an calendaristic.
Suma fiind insuficientã, redacþiile apeleazã ºi la ajutorul din partea

statului român, prin donaþia unei cantitãþi substanþiale de hârtie de
ziar.

Caracterizãm presa din Ungaria, mai ales, cea din ultimii 12 ani,
foarte bogatã  ºi productivã, diversã, sub paleta preocupãrilor.
Adãugãm, pentru acest tablou sintetic, o menþiune specialã. Autorii,
editorii, colaboratorii de presã sunt, de regulã, aceiaºi intelectuali ai
comunitãþii care susþin ºi programele instituþiilor respective, profesori,
istorici, lingviºti, animatori culturali, pedagogi, culegãtori de folclor.
Prestaþia lor de ziariºti merge simultan cu activitatea specificã
domeniului lor profesional, încât s-a format azi în comunitatea
româneascã din Ungaria un grup compact de valori, autoritãþi în opinia
publicã dar ºi în specialitatea lor. Cât priveºte prestaþia lor de autori
de texte de literaturã, trebuie subliniat aspectul cã presa, în special,
ziarul sãptãmânal, i-a susþinut ºi afirmat încã de la debut, prin
prezentãri de creaþii, volume sau recenzii ºi cronici. Lipseºte însã în
preocuparea presei române din Ungaria necesitatea de comunicare
cu cultura ºi presa din România, activitatea lor fiind aproape
necunoscutã în mediul ziaristicii româneºti. Ca un exemplu, nici un
autor român din Ungaria nu este membru al Uniunii Scriitorilor sau
Ziariºtilor din România. Vom aduce, în perspectivã, la aceastã rubricã
ºi prezentãri de cãrþi de literaturã scrise de aceºti condeieri.

Am grupat, din necesitãþi de  rigoare demonstrativã, presa scrisã
dupã criteriul ritmicitãþii corelat cu cel al obiectului de abordare, al
editorului ºi redactorilor.

A. PRESA PERIODICÃ: a. presã sãptãmânalã Singurul ziar
sãptãmânal al românilor din Ungaria, actuala Foaia româneascã, a
sãrbãtorit în 2001, semicentenarul de la primul numãr apãrut în 1951.
Fiindcã ne vom ocupa în detaliu despre acest ziar, facem aici o descriere
succintã a etapelor. Sub titlul Libertatea Noastrã, ziarul editat de
Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria apare în intervalul 1951–
1956, la Jula. Din 1957 apare sub titlul Foaia Noastrã, cu redacþia la
Budapesta (pânã în 1971) apoi, pânã în 1991 (oct.), din nou la Jula.
Din octombrie 1991 pânã în 1997 ziarul apare în carul Editurii de
presã ºi cãrþi, Noi. Românii din Ungaria, pentru ca din 1998, în actuala
denumire, Foaia româneascã, preluând în pagina de titlu ºi anul de
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tradiþie, LIII (2003). Membrii redacþiilor: Ludovic Boniº, Lucia Borza,
Ilie Moldovan (Libertatea noastrã), Petru Anton, Gh. Mészáros, Petru
Podina, Al. Hoþopan, ªtefan Oroian, etc (Foaia noastrã), Tiberiu
Herdean, Mihai Kozma (Noi), Tiberiu Iuhas, Edda Illyés, Eva Iova (Foaia
româneascã). Rubrici ºi pagini constante: Învãþãmânt, Culturã,
Literaturã, Limbã, Sport, Ortodoxia, Opinii etc.

b. presã lunarã:  Din aprilie 2002,  forul politic al comunitãþii,
Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din Ungaria, scoate ziarul lunar
Cronica, cu sediul la Jula, având ca editor responsabil pe Tiberiu Iuhas
ºi redactor, mai întâi, pe Ana Radici Repiski, apoi pe Eva Ruja Bányai.
Rubrici ºi pagini constante: Eveniment, Pe urmele strãmoºilor, File de
viaþã, Convieþuiri, Viaþa minoritarã.

c. presã anualã: Calendarul nostru/ Calendarul Românesc, editor:
Foaia româneascã ºi Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria, apare
din 1951, la sfârºitul  fiecãrui an, ca volum tip magazin, cu rubrici:
Din anul care a trecut, Cronica activitãþilor culturale, Balurile
româneºti, Culturã–literaturã–artã, Magazin, Umor.

B. PRESA OCAZIONALÃ: a. publicaþii-supliment: monografii
ale localitãþilor Chitighaz (1993),  Bãtania (1995), Micherechi (1997),
apãrute sub egida Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria,
la Jula; redactor, Maria Berényi, Ana Borbély. La sfârºitul volumelor
despre aceste localitãþi apar ºi câteva studii despre personalitãþile
legate de locurile respective: Iosif Ioan Ardelean, Lucian Magdu, dr.
Aurel Suciu, Isaia B. Bosco.

b. publicaþii-magazin: Almanach, editor Societatea Culturalã a
Românilor din Budapesta, din 1993, 1995, 1997, 2000, cu rubrici
constante: Remember, Creaþie, Consemnãri, Profil.

c. presa de tineret: Liceenii, revistã anualã, editor: Liceul „Nicolae
Bãlcescu” Jula, din 1999.

C. PRESA DE SPECIALITATE: a. presa ºtiinþificã: Simpozion,
din 1991, care cuprinde rezumatele comunicãrilor ºi cercetãrilor din
cadrul Institutului. Au apãrut pânã acum 11 volume. Annales, în 1996
ºi 2000, volume ample  cuprinzând cercetãrile de limbã, tradiþii,
istorie, culturã ºi literaturã ale membrilor Institutului.

b. presa de etnografie ºi folclor: Izvorul, Din tradiþiile populare

ale românilor din Ungaria, presã de antologare a creaþiei populare.
Prima revistã apare din anul  1982, anual, ca publicaþie a Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria, redactor: Al. Hoþopan, cea de
a doua, din anul 1975, apare accidental, cuprinzând culegeri de
poveºti, proverbe, zicãtori, din folclorul românesc, redactor Al.
Hoþopan. Dupã 1991, ambele reviste trec sub egida Institutului de
Cercetãri, având ca redactor pe Emilia Martin. Aceste reviste au
recuperat multe texte  din creaþiile povestitorilor populari din Ungaria,
Mihai Purdi, Vasile Gurzãu, Toader ªimonca.

c. presa universitarã: Europa, editor: Catedra de Românã a
Universitãþii ELTE, Budapesta, revistã de studii de istorie ºi civilizaþie
românã, din 1993 apare anual. Convieþuirea, revistã trimestrialã, din
1997, editor: comunitatea românilor din Seghedin, cu rubrici: Tradiþie,
De-ale noastre, Literaturã, Recenzii, Identitate. Redactor responsabil:
Gh. Petruºan, ºeful catedrei (pânã în 2003).

D. PRESA CULTURALÃ: a. presa anualã: Timpuri, revistã de
culturã, apare în anii 1985, 1986, 1988, 1989, la Jula; redactor: Tiberiu
Herdean. Cuprinde articole de istorie, culturã, literaturã, cercetãri de
istorie a localitãþilor româneºti din Ungaria.

Din 1990, Timpuri apare sub titlul Lumina, revistã de culturã.
Primul numãr scos, la Jula, în 1895, de David Voniga, reactivatã din
1990, cu apariþie anualã; editor: Institutul de Cercetãri al Românilor
din Ungaria, redactor: Elena Csobai (din 1994). Rubrici constante:
Istorie, Culturã, Arte, Tradiþii, Cãrþi.

Acelaºi Institut al Românilor din Ungaria realizeazã în 1998 prima
Bibliografie cuprinzând date bio-bibliografice ale membrilor
Institutului, cu o secvenþã de receptare în presã a volumelor ºi
activitãþii membrilor instituþiei. La 10 ani de existenþã a Institutului,
volumul lansat la ediþia a 13-a a Simpozionului anual al cercetãtorilor,
Institutul de cercetãri al românilor din Ungaria. Un deceniu de existenþã
(1993–2003) devine o oglindã a prestaþiilor membrilor cercetãtori,
dar ºi un document de presã, cuprinzând receptarea activitãþilor ºi
publicaþiilor acestui for cultural.
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 2.Presa de informare. Presa periodicã

 2.1. FOAIA ROMÂNEASCÃ

Caseta redacþionalã: sãptãmânal al românilor din Ungaria
Editor responsabil: Uniunea Cultralã a Românilor din Ungaria
Director: Eva Iova Colectiv redacþional: Edda Illyés, Rita Pãtcaº
Adresa redacþiei: 5700 Jula, Dozsa György u. 8,
e-mail: foaia@foaia.hu
www.foaia.hu

A fost de-a dreptul o mare bucurie spiritualã ºi culturalã faptul
cã, iatã, în anul 2001, ziarul românilor din Ungaria ºi-a sãrbãtorit o
jumãtate de secol de existenþã. Avea dreptate profesorul Gh. Petruºan,
când afirma la cea de-a 40-a aniversare a gazetei, cã ziarul a avut ºi
perioade senine, dar ºi momente mai tulburi, ameninþat de oameni ºi
vremi, dar cã a ºtiut sã se strecoare cu abilitate pãstrându-ºi fiinþa ºi
verticalitatea : „aceastã tribunã a slovei româneºti de la periferia
românitãþii (…) uneori flacãra ei a luminat, alteori a pâlpâit, dar nu
s-a stins” (în Foaia noastrã, an XLI, nr. 4, 25 ian. 1991). Pe bunã
dreptate, oricine s-ar putea întreba ce anume a putut sã asigure
periodicului românesc o atât de lungã tradiþie? Care sunt etapele de
apariþie ºi legãturile acestora cu apariþiile anuale ale Calendarului
nostru/ românesc? Cine au  fost  redactorii  gazetei  ºi  cum s-au
implicat în rostul ziariºtilor care scriu pentru o comunitate minoritarã?
Având în vedere cã un amplu material despre aspectele interne ale
redacþiei a fost prezentat la ediþia din 1999 a Simpozionului
cercetãtorilor români din Ungaria, materialul de faþã se opreºte asupra
unor rãspunsuri la întrebãrile de mai sus, care sã ofere un material
documentar pentru oricine s-ar arãta interesat de presa periodicã de
limbã românã din Ungaria. Un lucru cert, de la care pornim, este cã
actuala Foaia româneascã, descendentã a primului ziar românesc,
ieºit oficial în 1951, este singurul periodic al românilor din Ungaria
cu cea mai constantã tradiþie; în al doilea rând, acest ziar a pregãtit
ºi salutat cu încredere toate celelalte publicaþii, – periodice sau

ocazionale –, încât îmbogãþirea ºi diversificarea presei româneºti din
Ungaria îºi are rãdãcini în tradiþia acestui ziar.

Etapele presei periodice. La baza inventarierii etapelor
redacþionale luãm în considerare atât problemele de redactare (titlu,
format), cât ºi cele ale organizãrii redacþiei (componenþa, sediul,
organizarea internã a rubricaturilor).

1. Etapa Libertatea noastrã (1951–1956), perioada julanã a)
Primul numãr. Ziarul fusese pregãtit sã aparã în anul 1950,  anul
alegerilor, ºi chiar ieºise un numãr de probã la 1 iunie 1950, sub
responsabilitatea proaspetei înfiinþate Uniuni Culturale a Românilor
din Ungaria. Primul numãr, care inaugureazã începutul acestei tradiþii,
în anul I de apariþie, apare la 1 ianuarie 1951, care cuprinde puþine ºi
nesemnificative modificãri de articole ºi semnãturi faþã de numãrul
din 1950. La primul numãr, cel de probã, redactor responsabil era
Ludovic Boniº, iar editor responsabil Petru Pomuþ, secretarul general
al Uniunii Culturale a Românilor, ºi adresa redacþiei era Jula, Maróthi
tér 2. La numãrul din 1 ianuarie 1951, caseta redacþionalã cuprinde
ca responsabil un comitet de redacþie, iar ca editor responsabil acelaºi
Petru Pomuþ. Redacþia însã apare pe Városház u. 13. Dr. Frederic
Wild aminteºte cã, în absenþa unui sediu, la început redacþia se
strângea în incinta liceului din Jula, în sala profesoralã (Din istoricul
gazetei noastre, în Foaia Noastrã, an XXI, nr. 3, 1 febr. 1971).
Rubricaturile se stabilesc încã de pe acum pentru profilul ziarului
pentru multã vreme: Editorial, De vorbã cu cititorii, Vocea tineretului,
ªtiri din viaþa ºcolilor, Colþ literar. Din biografia primului numãr, care
are ca motto un citat din Kossuth („Unitate, înþelegere, frãþie între
Unguri, Slavi ºi Români”) reþinem câteva semnãturi: Francisc Keleti
(cu o scrisoare de salut din partea conducerii judeþului Bichiº),
editorialul lui Petru Pomuþ (În trecut asupriþi, în prezent liberi), scrisori
ºi rãspunsuri de la corespondenþi, Ion Lucaci (Aletea), Petru Ruja,
ªtefan Berbecar (Jula), Floarea Selejan, Margareta Caciora (Jula), iar la
suplimentul Vocea tineretului se publicã scrisoarea lui Lucian Magdu,
viitorul poet, elev în clasa a VIII-a (Prieteni pionieri români). Nicolae
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Uroº dã explicaþii despre necesitatea apariþiei ziarului (o comunitate
de aproape 20.000 de români, 400 abonaþi, iar redactori sunt
profesori, învãþãtori, elevi), (Însemnãtatea ziarului în Libertatea
noastrã, anul I, nr. 2, febr. 1951). Tot acum se inaugureazã seria de
autografe ale scriitorilor din România, salutul lui Mihail Sadoveanu,
în numãrul 3, martie. Printre primii membri ai redacþiei sunt amintiþi:
Frederic Wild, directorul liceului julan, profesorii Ludovic Boniº, Lucia
Borza, Gh. Santãu, iar Petru Pomuþ din partea Uniunii.

b) Perioada julanã. Sub acest titlu, Libertatea noastrã, ziarul
apare pânã la anul VI, nr. 17, la Jula, iar ultimele patru numere,
începând cu nr. 18, din 30 august 1956, apar la Budapesta. Intervin
acum câteva schimbãri: prima este de format, încã din primul an, un
format mare tip ziar, din noiembrie 1951. A doua, prin schimbarea
redactorului responsabil, noul secretar al Uniunii Culturale este, din
1952, Ilie Moldovan, care devine editorul responsabil începând cu
nr. 16, din 15 august 1952. Douã câºtiguri de acum: Vocea tineretului
apare în culori ºi din 1953 se anunþã apariþia sãptãmânalã a ziarului.
Ultima nu este respectatã, ºi ziarul se fixeazã la douã apariþii pe lunã;
în schimb, anul 1953 aduce o primã ameninþare: editorul responsabil
devine Directorul Întreprinderii „Lapkiadó Vállalat” din Budapesta,
începând cu nr. 2 din 15 ianuarie 1953. În redacþie, la sfârºitul anului
intrã ºi Dumitru Suciu care rãmâne pânã în 1956. Un alt câºtig este
tipãrirea din 1953 a suplimentului Vocea tineretului în afara ziarului,
ca publicaþie separatã. Altul este constanta apariþie a Calendarului
nostru, care cuprinde materiale ample despre comunitate ºi creaþii
literare. Din anul 1955, motto-ul din Kossuth este înlocuit cu cel din
Gorki, „Scriitorul este ochiul, urechea ºi vocea societãþii”. În vara
revoluþiei din 1956, redacþia ziarului este mutatã !a Budapesta, pe
Nagymezõ utca 9 ºi preluarea ca redactor responsabil de cãtre ªtefan
Kecskédi, de la nr. 18, 30 august 1956. Din septembrie acelaºi an,
ziarul iese de sub egida Uniunii Culturale a Românilor ºi trece sub
responsabilitatea forului politic, „Organul Uniunii Democratice a
Românilor din Ungaria”, apãrut spontan pe foaia de titlu, începând
cu nr. 19 din 13 septembrie 1956. În toiul evenimentelor din toamna
anului ’56, ziarul nu mai apare; dar îºi face apariþia un nou ziar, care

iniþiazã anul I de apariþie, anulând cei ºase ani ai ziarului Libertatea
Noastrã. E vorba de Gazeta românã, anul I, nr. 1, 7 decembrie 1956,
prima care dã sugestia începerii unei noi serii, de fiecare datã când
apare vreo schimbare în apariþia ziarului. În toþi anii aceºtia apar
semnãturi noi precum ªtefan Soc, Gheorghe Gherdan, Géza Váradi,
Mihai Purdi, Teodor Oltean, Mihai Bernula, Liviu Gurban, Ilie Ivãnuº,
Ion Hotea, Gheorghe Petruºan, Petru Popuþa, Iosif Borca, Virág János,
Gheorghe Misaroº, Pálffy Endre, Marius Turcu, Gheorghe Nistor, Iosif
Balogh, Olga Soldan, Iosif Jurãu, Lucian Magdu, Domokos Samuel ºi
alþii.

2.a Etapa Foaia noastrã (1957–1971), perioada budapestanã.
În a doua etapã, redacþia se stabileºte la Budapesta, pe Lenin
(odinioarã, ºi azi Erzsébet) körút 9–11, etajul III, cartierul VII, adicã
în incinta întreprinderii editoare (Palatul New York). Ziarul cu noul
titlu, Foaia noastrã,  începe anul I de apariþie la 1 noiembrie 1957, la
aproape un an de întrerupere de la apariþia presei periodice româneºti.
Redactor responsabil este acum Petru Anton. Rubricaturile suferã
câteva modificãri; suplimentul Vocea tineretului sfârºeºte în anul 1955,
dar este reactivat în interiorul ziarului, sub rubrica Pentru Tineri, iar
din 1958 devine Pentru tineretul nostru. Pagina literarã (numitã înainte
Colþ literar sau Literaturã) este asimilatã din 1957 unei pagini mai
cuprinzãtoare, Literaturã. Artã. ªtiinþã. În apariþia budapestanã a
ziarului intervin ºi schimbãri în conducerea redacþiei: de la nr. 9, 1
mai 1958, Petru Anton pleacã în concediu, iar conducerea redacþiei
revine lui Pálffy Endre, care colaborase deja la ziar. ªi acesta pleacã
în vara aceluiaºi an în concediu ºi Foaia este preluatã de secretarul
general al forului politic, Petru Silaghi (Szilágyi). Pálffy Endre revine
la conducerea ziarului din nr. 19, 15 septembrie 1958 ºi deþine funcþia
de redactor-ºef pânã la nr. 9, 1 mai 1959, când se reîntoarce Petru
Anton. Din acelaºi an, aflãm ºi numele editorului, Sala Sándor,
directorul întreprinderii „Lapkiadó Vállalat”. Redacþia achiziþioneazã
un redactor  foarte harnic, pe György Kovács, ºi numeºte pe Ilie Ivãnuº,
colaborator extern. Structura rubricaturii se respectã ºi la revenirea,
ca redactor-ºef, a prof. Pálffy Endre, din aprilie 1962 pânã în ianuarie
1968. Aceastã etapã aduce câteva câºtiguri importante pentru evoluþia
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ziarului: în primul rând, o revigorare a redacþiei, prin afirmarea unui
grup compact de jurnaliºti tineri, mulþi dintre ei studenþi ai
profesorului Pálffy, Gheorghe Petruºan, Mihai Cozma, Gyula Kollányi,
Vasile Roxin, Alexandru Király, Ioan Halász, Gh. C. Mihãiescu. Apoi
redacþia coopteazã noi membri: Livia Stãnescu-Santãu, Ion Criºan,
Ervin Sass, Lajos Szûcs, Roza Ary. Din 1963, pagina rezervatã literaturii
ºi artei se deschide spre o arie mai largã de probleme, devenind Pagina
culturalã. Pentru un contact mai direct ºi adecvat la necesitãþile
românilor, se propune alcãtuirea unui comitet redacþional al Foii, ca
un forum consultativ. Din acest comitet redacþional social fãceau
parte: Marius Turcu, Gheorghe Martin, Ilie Ivãnuº, Teodor Cozma,
Mihai Cozma, Alexandru Hoþopan, Mihai Bihari, József Kiss. Din 1964
în caseta redacþionalã intrã în calitatea de preºedinte al comitetului
obºtesc de redacþie, Petru Silaghi, moment când ºi sediul redacþiei se
schimbã în cartierul V, pe Dorottya u. 8, pânã în octombrie 1966,
când revine pe Lenin körút. Apar în aceastã etapã noi rubrici, Cum
vorbim, cum scriem ºi se reactiveazã o rubricã mai veche, deschisã
spre afirmarea tinerilor, Din creaþia elevilor noºtri. Dupã demisia lui
Pálffy Endre la 1 ianuarie 1968, conducerea ziarului este încredinþatã
ºefului secþiei pentru minoritãþi de atunci, Gheorghe Mészáros. Dupã
al III-lea Congres al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria,
în 1969, redacþia îºi schimbã din nou sediul, în cartierul VII, pe Madách
Imre út 11. Cu redacþia constituitã din Gh. Mészáros, redactor-ºef,
Gheorghe Kovács, dr. Ioan Criºan, Livia Santãu ºi ultima achiziþie,
Vasile Roxin – practicant, la începutul anului 1969, comitetul obºtesc
de redacþie are o nouã alcãtuire: secretar – Alexandru Hoþopan,
membrii, Petru Cîmpian, Nicolae Gândilã, ªtefan Oroian, Gheorghe
Petruºan, Vasile Roxin ºi Gheorghe Santãu. În redacþia anului 1970
se ridicã din nou problema reînnoirii ziarului (schimbarea prioritãþilor,
ordinii paginilor de tineret ºi literare) ºi chiar schimbarea titlului.
Aceastã etapã aduce însã prima corecþie a anului de tradiþie, adicã
numãrãtoarea de la anii apariþiei Libertãþii noastre, notându-se pe
frontispiciul titlului, anul XXI. Acest moment al recuperãrii a pregãtit
ºi transferarea sediului redacþiei la locul ei de origine, la Jula.

2.b. Etapa Foaia noastrã (1971–1991), perioada julanã. Ziarul

revine la Jula, cu sediul stabilit pe Petõfi tér 2, începând cu nr. 13, din
1 iulie 1971. Revenirea la locul de baºtinã al naºterii presei româneºti
a produs câteva modificãri. În primul rând, componenþa redacþiei:
redactor responsabil însãrcinat este Petru Podina, iar editor
responsabil, Mihály Lehoczky. În noua echipã, Gheorghe Petruºan
devine secretar al comisiei redacþionale, iar membri, Alexandru
Hoþopan, Mihai Cozma, Edda Illyés, ªtefan Oroian ºi Etelca Berényi,
secretar administrativ. Acest moment al existenþei ziarului a produs
constituirea loco a unui colectiv redacþional al comunitãþii, capabil
sã întreþinã suflul ziarului. În 1972, abia cu numirea lui Alexandru
Hoþopan, ziarul intrã sub o conducere proprie a românilor din
Ungaria. Foaia îºi reorganizeazã ºi rubricaturile ºi se îmbogãþeºte cu
noi rubrici, de varietãþi ºi sport; apoi se readapteazã ciclul de interviuri
iniþiat de Vasile Roxin, printr-o formulã de profil de intelectuali
români, susþinutã constant ºi bine documentatã de Ioan Sz. Kiss.
Pagina culturalã dispare din nr. 20, 15 octombrie 1972, iar Poºta
redacþiei, foarte prezentã în perioada budapestanã, apare de câteva
ori, cu mare întreruperi. Anul 1973 aduce o nouã componenþã a
comisiei de presã: Gheorghe Petruºan, N. Gândilã, Gh. Santãu, Petru
Câmpian ºi, în plus, Mihai Kozma, Florica Dima, Svetozar Unc. Petru
Silaghi nu mai apare în caseta redacþionalã de la nr. 22, 25 noiembrie
1973. Din anul 1974 formatul devine mai mare ºi se reînnoadã o
tradiþie, un supliment în interiorul ziarului Vocea tineretului, notat
anul I. Acesta rezistã cinci ani de apariþie, pânã la nr. 11 din 1 iunie
1978, când se pregãteºte, în sfârºit, apariþia sãptãmânalã a ziarului.
De la nr. 13, 2 iulie 1978, formatul se reduce, se sisteazã apariþia
suplimentului pentru tineret, fiind înlocuit cu pagina Tineret. În acest
interval, 1973–1980, nume noi, alãturi de tineri deja afirmaþi,
colaboreazã la ziar, mulþi provenind din elevii liceului românesc din
Jula sau din studenþi de la catedra din Seghedin ºi Budapesta: Ioan
Sz. Kiss, Tiberiu Iuhas, Mihai Kozma, ªtefan Frãtean, Maria Berényi,
Tiberiu Herdean, Elena Csobai. În intervalul 1980–1989, sub ºefia lui
Alexandru Hoþopan, redacþia mai acumuleazã câteva condeie
jurnalistice, Tiberiu Iuhas, Eva Ruja Bányai, Ana Radici, ºi propulsarea
ca redactor-ºef adjunct a lui Mihai Kozma. Chiar ºi editorii responsabili
se schimbã, în 1989 apare Jenõ Német, iar în 1991, editor responsabil
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József Horti. În anul 1991, ziarul devenit „sãptãmânal al Uniunii
Românilor din Ungaria’’, trece printr-o nouã etapã de reorganizare, o
datã cu plecarea lui Mihai Kozma ºi intrarea ca responsabil, apoi
director, a lui Tiberiu Herdean. Noua gardã redacþionalã ia iniþiativa,
vehiculatã mai demult, de schimbare a titlului ºi formatului,
transformând radical constituþia ziarului. Se revine ºi la tutelarea
editorului responsabil originar, Uniunea Culturalã a Românilor din
Ungaria. Colaborãri frecvente vin acum din partea Rodicãi Bogza
Irimie, Gavril Scridon, Tãnase Filip, Jenõ Farkas, Lucreþia ªipoº.

3. Etapa Noi. Românii din Ungaria (1991–1997), perioada
înnoirilor. Trecerea la noul titlu ºi noul format, tip caiet-revistã,
intervine în ultima parte a anului 1991, dupã o încercare de la
începutul anului, care coincide cu constituirea noului prezidiu al
Uniunii Românilor. Momentul e semnalat de Al. Hoþopan printr-o
reacþie de opoziþie la schimbare, într-o notã a redacþiei, din care
citãm: „iniþiativa a fost refuzatã de colectivul redacþional pe motivul
cã aceastã reînnoire încã nu este nici actualã, nici tehnic bine pregãtitã
(-ah- Început de drum, în Foaia noastrã, an. XLI, nr. 1, 4 ian. 1991).
Ultimul numãr cu acest titlu, Foaia noastrã, este nr. 40 din 27
septembrie 1991. Primul numãr al noii publicaþii, Noi. Românii din
Ungaria, anul I, nr. 1, 4 octombrie 1991. Pentru a treia oarã, noua
redacþie ignorã anul de tradiþie, anul XLI (41) ºi îºi asumã, o datã cu
noul titlu ºi format, anul I de apariþie, cu redacþia formatã din:
Alexandru Hoþopan, redactor-ºef, colectiv de redacþie: Eva Ruja Bányai,
Edda Illyés, Tiberiu Iuhas, ªtefan Oroian, redactor responsabil, Ana
Radici Repiski, ºi József Horti, editor responsabil, director general al
întreprinderii editoare. De la nr. 10 din 6 martie 1992, noul director
Tiberiu Herdean conduce acelaºi colectiv redacþional, cu un nou editor
responsabil, Gheorghe Petruºan ºi editura nou înfiinþatã Noi. Ziarul
îºi cautã o nouã organizare a aspectului, se deschide spre publicaþii
literare ºi colaborãri din România, dar ºi lasã loc unor rubrici de
divertisment, comerciale (publicitate). În 1994 se revine asupra
formatului, dar nu ºi asupra recuperãrii anului real de apariþie, anul
XLIV (44). Se adoptã un format mediu, între cel redus ºi cel tip ziar,
permiþând o organizare a rubricaturilor ºi articolelor pe orizontalã.

Ziarul devine sub titlul simplu Noi „sãptãmânal al românilor din
Ungaria”. Pânã în anul 1997, indicat anul VII de apariþie, (XLVII,
anul 47 cel de tradiþie), când se stabileºte o nouã conducere a ziarului,
Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria, ca proprietarã ºi editor
responsabil al foii, s-a recurs ºi la responsabilitatea editorului
individual (Mihai Cozma, Emilia Martin Nagy). Conducerea revine
acum lui Mihai Kozma, în calitate de director, semnatarul atâtor pagini
de politicã internã ºi externã din perioadele anterioare ale evoluþiei
ziarului. Pagina a 6-a a ziarului este rezervatã semnalelor culturale,
literare, la care scriu Gavril Scridon, Victor Iancu, Gh. Petruºan, Tiberiu
Herdean, Maria Berényi, Farkas Jenõ, Lucreþia ªipoº, Ana Hoþopan,
Mihaela Bucin, Ilie Ivãnuº. Paginile 2–3 publicã ºtiri despre organizarea
românilor, despre liceul din Jula, activitãþi didactice ºi probleme ale
manualelor ºi programelor ºcolare. Ultima paginã pãstreazã caracterul
de mozaic, sub denumirea Fel de fel.

4. Etapa Foaia româneascã  (1998–2004), perioada
diversificãrilor. Ideea reînnoirilor a cuprins ºi noua formulã a ziarului
de sub directoratul lui  Mihai Kozma, care, cu acelaºi colectiv
redacþional moºtenit, a enunþat într-un editorial din primul numãr
(nr. 1–2, 9 ianuarie 1998), o schimbare dublã: modificarea titlului,
Foaia româneascã, ºi începutul unei noi serii, fãrã specificarea a câta
serie este. Ziarul, deºi scrie pe pagina de titlu cã se revendicã de la
ziarul fondat în 1951 (deci de la anul I de apariþie), porneºte la drum
iarãºi cu anul I, (1998, anul XLVIII – 48, anul de continuitate), fãrã
luarea în calcul a seriilor (etapelor pe care noi le-am inventariat aici)
ºi nici a marcãrii anului de tradiþie. Schiþa de program, începând din
acest an, din primul numãr, dã drept la aceastã motivare a noastrã,
din moment ce indiferent cu ce periodicitate sau cu ce titlu a apãrut
ziarul este unul ºi unicul acelaºi pentru românii din Ungaria, care a
intrat în casele cititorilor de atâta vreme, iatã de mai bine de o
jumãtate de secol. Periodicul pãstreazã din start economia paginilor,
printr-un „caracter ºi profil aproape delimitat”, rubrici constante
(Actualitãþi, Semnal, Tineret, Educaþie, Culturã, Literaturã, Fel de fel).
Practica mai veche a suplimentelor periodice, în interiorul ziarului,
revine la noua serie a gazetei, printr-o supraponderare a paginilor
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religioase, Ortodoxia, Isus Salvatorul (în ritm de apariþie lunarã), dar
cu o subapreciere a Paginilor culturale (în ritm de apariþie la douã
luni), cândva cele mai solicitate ºi prezente pagini. Câºtigarea unui
public, religios acum, cu preþul pierderii celui intelectual ºi,
inexplicabil, al celui tânãr (elevi ºi studenþi), ambele categorii cândva
alimentatoare de jurnaliºti ºi scriitori ai comunitãþii, nu pare sã
constituie miza cu care Mihai Kozma enunþa proiectul devenirii
ziarului. Cert este cã tot mai puþine pagini redactate ºi scrise din
corespondenþe ale tinerilor îºi gãsesc loc aici, fiind înlocuite cu
reportaje ale redactorilor în locurile respective. În plus, o
supraaglomerare a imaginilor foto în defavoarea textelor scrise nu
þine loc de „ajutor în cultivarea limbii materne ºi întãrirea conºtiinþei
de identitate a  românilor din Ungaria”, aºa cum bine intenþionat
este schiþat programul de început. Trebuie evidenþiat faptul cã o altã
perspectivã, mai aproape de ideile editorialului lui M. Kozma din
ziar, apare în cealaltã presã a sãptãmânalului, Calendarul românesc,
care recupereazã texte relevante pentru necesitãþile de lecturã ale
cititorilor.

Cu unele modificãri de format ºi de mãrire a numãrului paginilor,
ziarul are din 2000 la conducere pe Eva Iova, redactor radio la
Seghedin, în ideea revigorãrii ºi aducerii unui suflu tânãr. Numai cã
redacþia s-a împuþinat atât de mult în ultimii 2 ani (Edda Illyés ºi,
recent, Rita Pãtcaº), încât ziarul se bazeazã în bunã parte pe
colaboratori externi. O iniþiativã bunã a redacþiei din ultima vreme
este înscrierea ziarului într-o paginã web ºi preluarea, încã insuficient
supravegheatã ºi selectivã a unor materiale de interes, în special,
pentru tineri, din ofertele internetului. Se produce acum revenirea de
facto la anul de tradiþie, anul LI (2001), corectând astfel indeciziile
redacþiilor anterioare.

Am fãcut acest excurs al etapelor presei periodice româneºti în
vederea alcãtuirii, în perspectivã, a unei monografii, la care se pot
angaja redactori ºi colaboratori constanþi ai gazetei, cu buna intenþie
de regândire a folosirii cu maximum câºtig al acestei tradiþii a scrisului
în limba românã. Am iniþiat chiar  în paginile ziarului un dialog, o
rubricã a colaboratorilor ºi redactorilor, care ar fi putut deschide
proiectul unei munci de arhivare a contribuþiilor la închegarea acestei

frumoase tradiþii. Materialele noastre privind rolul ºi contribuþia presei
româneºti (Presa românilor din Ungaria ºi Literatura românilor din
Ungaria) la formarea unei intelectualitãþi, fie jurnaliºti, cercetãtori,
fie scriitori ºi specialiºti în didacticã, au un punct comun: pornesc de
la presã, ca act de sãrbãtoare intelectualã, ºi se întorc spre ea,
oferindu-ne bucuria unor lecturi incitante ºi interesante ca fenomen
în viaþa unei minoritãþi.

2.2. Momente ºi aspecte redacþionale în evoluþia periodicului
românesc

Ezitãri, cãutãri ºi soluþii. Cine cerceteazã cu rãbdare ºi acribie
evoluþia presei româneºti din Ungaria din perioada 1950 ºi pânã azi,
cu momentele ei de înflorire ºi cele de recul, cu formele de manifestare
ºi cu efectele culturale pentru comunitatea pe care o reprezintã, poate
formula douã tendinþe: una centripetã, menitã sã strângã rândurile,
sã grupeze intelectualitatea din prima linie în jurul presei de limbã
maternã, ºi o a doua, centrifugalã, care risipeºte aceste forþe
jurnalistice, fie în funcþie de grupuri de interese ºi centre de
românitate, fie alimentând disensiuni, orgolii individuale, gusturi
diferite ale receptãrii. Pusã sã facã faþã acestor douã tendinþe, presa
româneascã îºi cautã ºi azi profilul distinct, specificul care sã-i dea
girul de reprezentare cât mai aproape de  publicul cãruia i se
adreseazã. Studiul nostru, – complementar altuia, mult mai la obiect,
cel despre literatura românilor din Ungaria, – urmãreºte, pornind de
la aceste ezitãri ºi cãutãri, o istorie internã a presei româneºti, a ceea
ce ea ne-a oferit la o lecturã, dacã nu obiectivã, cel puþin impersonalã,
urmând structura unei cercetãri aplicate, de la o scurtã biografie a
presei, la rolul ºi tipologia presei româneºti din Ungaria ºi ajungând
la sugestii ºi propuneri pentru perspectivã. Trebuie spus, de la început,
un lucru, anume cã documentaþia noastrã se bazeazã pe lectura atentã
a presei, în toatã paleta ei de manifestare, de la presa periodicã la cea
accidentalã, ocazionalã sau de specialitate. Dacã în cea mai mare
parte, regãsim  aproape acelaºi grup de intelectuali al românilor, activ
în toate formele de presã  româneascã, atunci se cuvine recunoscutã
public vocaþia constructivã ºi generozitatea cu care aceºti mânuitori
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ai condeiului ziaristic au rãspuns aºteptãrilor ºi necesitãþilor diferitelor
momente, pânã la conturarea unei identitãþi inconfundabile. Trebuie
apoi sã ne asumãm conºtient ºi critic acest trecut, printr-o privire
nepãrtinitoare,  împlinirile ca ºi eºecurile. Unde este cazul sã ne
entuziasmãm ºi sã avem puterea sã admirãm, în altele sã ne cenzurãm
superlativele printr-un spirit critic argumentat.

ÎNCEPUTURI  Cel puþin trei momente esenþiale din viaþa
comunitãþii româneºti se întâlnesc în jurul anilor 1949–1950:
constituirea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, deschiderea
liceului cu limba de predare românã de la Jula, la puþin timp dupã
înfiinþarea cãminului de elevi „I.C.Frimu” ºi pregãtirea apariþiei presei
de limbã românã. Din start, deci, acestea erau cele trei imperative
ale momentului: cel organizatoric ºi de reprezentare, cel didactic ºi
cel publicistic. La puþin timp, dupã constituirea Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria  (21 martie 1948, „adunarea de constituire”,
14 iunie 1949, ”adunarea generalã de reconstituire a Uniunii”)1,  un
grup inimos de intelectuali, a pus problema reprezentãrii publice ºi
culturale a românilor din Ungaria, prin nevoia unui ziar al comunitãþii.
Anul 1950 este, în ordine cronologicã, anul naºterii presei în limba
românã, al presei periodice, ziarul Libertatea noastrã (anul I, nr. 1,
joi, 1 iunie 1950) ºi al presei anuale, Calendarul nostru (1952). Fiind
ziar al proaspetei uniuni a românilor, („Informativul Uniunii Culturale
a Românilor din Ungaria”), ziarul are aprobarea nr. 6382/19502, cu
redactor responsabil – Ludovic Boniº, editor responsabil – Petru Pomuþ
ºi o comisie de redactare formatã din dr. Frederic Wild – directorul
liceului julan, Lucia Borza ºi, recent venitul la cãminul de elevi,
Gheorghe Santãu3. Redacþia ºi-a stabilit sediul la Jula, pe Marothi tér
2. Biografia acestui prim numãr de probã schiþeazã rubricatura de la
Poºta redacþiei, („De vorbã cu cititorii”) la compoziþia ziarului (la
pag. 5, „Vocea tineretului”) ºi câteva semnãturi, unele cu carierã
jurnalisticã, (Ecaterina Papp, Ion Hotea, Lucian Magdu, Teodor Bordaº).
Apariþia oficialã a ziarului, pãstrând din 1950, aproape neschimbate
articolele, este la 1 ianuarie 1951, salutatã de Francisc Keleti,
secretarul judeþului Bichiº (în primul numãr, datat 27 mai 1950, apoi
redatat în 1951, 10 august 1950). Câteva completãri ºi modificãri au

avut loc între cele douã numere din ani diferiþi: redacþia se stabileºte
pe Városház u. 13, gazeta este redactatã de „un comitet de redacþie”,
editorul responsabil este acelaºi, Petru Pomuþ, devenit secretar general
al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. În plus, între timp, se
adunaserã corespondenþe ºi reacþii ale cititorilor, la rubrica „De vorbã
cu cititorii”, unde apar semnãturi noi, Ion Lucaci, Petru Ruja, ªtefan
Berbecar, ªtefan Soc, Floarea Selejan ºi Margareta Caciora. Ziarul îºi
ia ca motto un text din Kossuth, „Unitate, înþelegere, frãþie între unguri,
slavi ºi români”. Pentru acest început  o primã constatare, cu efecte
de lungã duratã, care vor alimenta indecizii ºi ezitãri contradictorii,
pânã în prezent. Anul I de apariþie începe la 1951, deºi pornise în
1950. Redactorii iniþiali sunt aleºi dupã criterii ideologice ºi, parte
din ei, din afara comunitãþii româneºti: Friedrich Wild (comunitatea
germanã), Ludovic Boniº (venit din România), Petru Pomuþ, „tâmplar,
fãrã pregãtire pedagogicã ºi nu ºtia deloc româneºte”4. O a doua
constatare: primele numere au format mic, de tip revistã, pentru ca
din noiembrie 1951, Libertatea noastrã sã capete format mare, tip
ziar. Ritmul de apariþie este prezentat din acest an, lunar. În ce privesc
câºtigurile acestui început pentru devenirea ulterioarã a presei
româneºti ele  se pot grupa astfel: rubrici constante (De vorbã cu
cititorii), corespondenþe din ºcoli („ºtiri din viaþa ºcolilor”),
suplimentul redactat de elevi, „Vocea tineretului”, rubrici „Literaturã”
(„Colþ literar”), „ªtirile noastre”, „Poºta redacþiei”.

PROBLEME TEHNICE (locul ºi ritmul de apariþie, etape
redacþionale, format, structurã, componenþa  redacþiei). Libertatea
noastrã  apare sub responsabilitatea lui Petru Pomuþ pânã în iulie
1952, când noul secretar general al Uniunii Culturale este Ilie
Moldovan ºi care, de fapt, devine editorul responsabil al gazetei,
începând cu nr.16, din 15 august 1952. Spre finele anului, se anunþã
douã evenimente pentru presã: suplimentul Vocea tineretului apare
în culori5 ºi cã în 1953 ziarul va avea apariþie sãptãmânalã6. În anul
III de apariþie, (1953) promisiunea apariþiei sãptãmânale se respectã
pânã în martie (nr. 8/1 martie 1953),  moment de la care ziarul se
stabilizeazã  pentru multã vreme la  ritmul douã numere pe lunã, cu
nesemnificative modificãri, la 1 ºi 15 ale lunii. O schimbare în



ROMÂNII DIN UNGARIA – PRESA PRESA SCRISÃ44 45

responsabilitatea editorului constituie primul moment de
supraveghere a ziarului. Ilie Moldovan devine redactor responsabil,
iar editorul devine Directorul Întreprinderii „Lapkiadó Vállalat” din
Budapesta7. Spre sfârºitul anului 1953 este cooptat în redacþie ºi
Dumitru Suciu, pãstrat pânã în 1956. Un câºtig însã apare în cazul
suplimentului, care de la 1 ianuarie 1953, apare distinct de ziar, de
douã ori pe lunã, ca urmare a înmulþirii materialelor trimise de la
corespondenþi, în special, cei tineri. Un altul þine de redactarea
numelor de localitãþi ºi persoane care ,din ianuarie 1954, foloseºte
grafia româneascã. Rubrica iniþialã „Colþ literar” devine acum „Pagina
literarã”, ocupatã multã vreme de traduceri. Domeniile de interes
rãmân ºi acum prioritãþi: corespondenþe despre elevi ºi studenþi din
ºcolile româneºti, reportaje despre activitãþile culturale ale zonelor
cu populaþie româneascã. Anul 1955 debuteazã cu recuperarea unei
scurte tradiþii a învãþãmântului în limba maternã. Se renunþã la motto-
ul din Kossuth, adoptându-se, în spiritul vremii, un motto din poetul
sovietic Gorki, cu puternice accente propagandistice, „Scriitorul este
ochiul, urechea ºi vocea societãþii”. În anul revoluþiei 1956, ziarul trece
prin a doua loviturã primitã din partea puterii, pregãtitã, cum am
vãzut de preluarea editãrii de cãtre Budapesta. E vorba acum de
mutarea redacþiei ºi administraþiei la Budapesta, pe Nagymezõ utca
9, ºi desemnarea ca redactor responsabil pe ªtefan Kecskédi8, pentru
ultimele numere din LN, care apar la Budapesta. Deºi figureazã formal
în ultimii trei ani, Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria pierde
terenul în responsabilitatea ziarului, care este preluatã de forul politic
de reprezentare, Uniunea Democraticã a Românilor din Ungaria, care
apare surprinzãtor pe foaia de titlu, deºi nu exista încã, de la numãrul
19 din septembrie 1956. Libertatea noastrã sfârºeºte în toamna lui
1956, la nr. 21, din 11 octombrie. În toiul evenimentelor cunoscute,
ºi în cazul presei româneºti are loc o   contrarevoluþie, care rupe
total cu ce a însemnat gazeta pânã atunci, ºi iniþiazã anul I, nr.1, din
7 decembrie 1956, al unui nou organ Gazeta românã.  Programul
enunþat în apelul Cãtre cititorii noºtri adunã  toate  reziduurile  care
s-au strâns în cei aproape ºase ani de apariþie a primului ziar românesc,
de la problemele legate de vocabular, redactarea ºi grafia ziarului, la
propaganda culturalã ºi politicã a forurilor reprezentative. În plus,

renunþarea la motto-ul din poetul sovietic ºi adoptarea unuia
românesc, („Mult e dulce ºi frumoasã/ Limba ce-o vorbim”) poate
demonstra radicalitatea noului ziar: „Gazeta românã ºi-a propus sã
fie deosebitã cu totul de fosta gazetã Libertatea noastrã. (…) Vom
scrie pe înþelesul tuturor într-o limbã neaoº româneascã, evitând
maghiarismele, dar ºi expresiile necunoscute de majoritatea poporului
de aici. ªtirile ºi articolele pe care le vom publica vor avea scopul sã
contribuie la ridicarea culturalã a poporului ºi a apãra interesele, iar
nu a minþi ºi înºela.” Ceva din acest gest al „uitãrii” ºi ignorãrii unei
tradiþii, se pãstreazã de acum încolo, la nivelul numerotãrii anilor de
apariþie. Cãci, iatã, al treilea recul, este  apariþia , tot anul I, nr.1, al
noii publicaþii Foaia noastrã, la scurgerea aproape a unui an fãrã presã,
numãrul 1 apare la 1 noiembrie 1957. Redactor responsabil este numit
acum Petru Anton. Din numãrul 3/ 1 decembrie, se schimbã ºi adresa
redacþiei, pe Lenin körút 9–11, etajul III, Budapesta VII, adicã sub
ochii întreprinderii editoare. De sesizat cã numele colaboratorilor ºi
corespondenþilor ºi, parþial, ale localitãþilor, sunt din nou transcrise
în grafie maghiarã, Petru Szilagyi, Petre Zsurzsuk (Mezõpeterd), Gh.
Santãu (Jula), Gh. Mészáros, József Borka. Suplimentul Vocea tineretului
sfârºise în 1955, ºi este palid reactivat în interiorul ziarului, la pagina
„Pentru tineret”, iar din 1958, „Pentru tineretul nostru”, iar pagina
literarã este asimilatã alteia „Literaturã. Artã. ªtiinþã”, iar în 1957,
„Literaturã. Artã”. Au loc ºi schimbãri precipitate în componenþa
redacþiei budapestane: de la nr. 9/1 mai 1958, ca urmare a plecãrii în
concediu a lui Petru Anton, se asigurã redactarea de un colegiu
redacþional condus de conf. univ. Pálffy Endre, un colaborator deja
cunoscut al ziarului românesc. În iulie însã ºi prof. Pálffy pleacã în
concediu ºi ziarul este preluat în sarcina lui Petru Szilágyi, din 1957
secretar general al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria,
constituitã oficial între timp. Pálffy Endre revine la conducerea ziarului
în nr. 19/15 septembrie ºi duce redactarea pânã la nr. 9/1 mai 1959,
cînd se reîntoarce Petru Anton. Editorul responsabil este din acest an
nominalizat, Sala Sándor, directorul Întreprinderii „Lapkiadó Vállalat”
Budapesta. La o anchetã de presã organizatã la Micherechi din 1959
aflãm cã în redacþie mai intrã György Kovács, iar Ilie Ivãnuº este
desemnat colaborator extern9. Rubricile constante, „Pentru tineretul
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nostru”, „Literaturã. Artã”, se menþin ºi la preluarea, în aprilie 1962,
a conducerii redacþiei, în calitate de redactor-ºef, a prof. dr. Endre
Pálffy. Trebuie spus cã redacþia budapestanã se constituie ca un grup
compact ºi omogen din tineri redactori, colaboratori ai Foii  noastre,
unii dintre ei studenþi ai profesorului Pálffy (Gh. Petruºan, Mihai
Cozma, Gyula Kollányi, Vasile Roxin, Alexandru Király, Ioan Halász,
Gh. C. Mihãiescu), alþii din noua gardã a jurnaliºtilor (Livia Stãnescu,
Ion Criºan, Ervin Sass, Lajos Szûcs, Roza Ary). O altã modificare se
produce sub directoratul lui Pálffy Endre, pagina rezervatã literaturii
ºi artei devine „Pagina culturalã”, deschisã spre o arie mai vastã a
problemelor10. În 1963, ca urmare a o serie de anchete de presã pe
teren, Uniunea Democraticã a Românilor din Ungaria decide
constituirea unui comitet redacþional al Foii, un comitet redacþional
social, care sã întruneascã reprezentanþi din mai multe zone locuite
de români. Dacã unii  dintre ei au fãcut proba unor articole publicate
(Marius Turcu, Gheorghe Martin, Ilie Ivãnuº, Teodor Cozma, Mihai
Cozma, Alexandru Hoþopan), alþii par doar figuranþi (Svetozar Unc,
Mihai Bihari, József Kiss)11.

Asumarea oficialã de forul politic a redactãrii ziarului, prin
secretarul general al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria,
Petru Silaghi (Szilágyi), are loc în 1964, când în caseta redacþionalã,
pe lângã redactorul-ºef Pálffy Endre, apare ºi Petru Silaghi, în calitatea
de preºedinte al comitetului obºtesc de redacþie. În acelaºi an, se
revine, din 1 aprilie, la grafia maghiarã a numelor ºi toponimelor.
Redacþia îºi schimbã din nou sediul în cartierul V, pe Dorottya u. 8,
în clãdirea Institutului Relaþiilor Culturale cu Strãinãtatea, de la 1
iulie 1964, pânã în octombrie 1966, când  revine pe Lenin körút12.
Ziarul se îmbogãþeºte cu noi rubrici, de cultivare a limbii române,
„Cum vorbim, cum scriem”, ºi o rubricã deschisã spre afirmarea
tinerilor, „Din creaþia elevilor noºtri”, foarte activã  sub Pálffy Endre.
Cu ocazia unei anchete de presã la Micherechi în 1967, de semnalat
cã Gheorghe Dulãu readuce în atenþie o idee mai veche a românilor
de a avea o apariþie sãptãmânalã a ziarului13. Ca urmare a unor ºedinþe
pe nedrept critice ºi pãrtinitoare, a unor jocuri de interese, din afara
comunitãþii ºi a unei implicãri prea dure a politicului în organizarea
redacþionalã, la 1 ianuarie 1968, prof. Pálffy Endre solicitã în scris

demisia din funcþia de redactor-ºef, iar conducerea ziarului este luatã
de ºeful secþiei pentru minoritãþi din Ministerul Culturii, Gheorghe
Mészáros. La 1 iulie, cu ocazia consfãtuirii comitetului obºtesc de
redacþie se sesizeazã o scãdere a cititorilor de presã români  ºi se
cere din nou apariþia sãptãmânalã a ziarului14. O ultimã mutare a
sediului redacþiei are loc în septembrie 1968, în cartierul VII, pe
Madách Imre út 11. Anul celui de-al treilea congres al Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria, 1969, aduce o redacþie
constituitã din Gh. Mészáros, redactor-ºef, Gheorghe Kovács, dr. Ioan
Criºan, Livia Szántó – redactori ºi, ultima achiziþie, Vasile Roxin,
practicant15. O revenire la grafia românã a redactãrii materialelor are
loc la începutul acestui an, 1969. Comisia redacþionalã, fostul comitet
obºtesc, are o nouã configuraþie (secretar – Al. Hoþopan, membri,
Petru Cîmpian, Nicolae Gândilã, ªtefan Oroian, Gheorghe Petruºan,
Vasile Roxin ºi Gheorghe Santãu). În 1970 se ridicã iarãºi problema
situaþiei ziarului (calitate, rãspândire, ritm sãptãmânal), ºi chiar
problema schimbãrii titlului ºi a prioritãþilor, articolele de tineret sã
treacã la paginile 5–6, iar 4–5 sã fie rezervate  articolelor literare.16

O corecþie a anului de tradiþie în apariþia ziarului românesc, adunând
ºi anii primului ziar românesc (Libertatea noastrã)  se face  în nr. 3/1
februarie 1971, printr-o notã a redacþiei („Informaþie”), care, iatã, îºi
asumã gestul recuperator ºi nobila tradiþie a presei de limbã românã:
„Foaia noastrã fiind continuatoarea Libertãþii noastre  pe frontispiciul
gazetei va apare anul XXI, reflectând timpul petrecut de la primul
numãr ºi nu anul  XV, care s-a socotit de la 1 noiembrie, când a fost
schimbatã numai denumirea gazetei.17 Acest moment al recuperãrii a
pregãtit ºi revenirea sediului redacþiei la locul ei de naºtere, adicã la
Jula, începând de la nr. 13 din 1 iulie 1971, fixându-se  pentru multã
vreme, pe Petõfi tér 2. O datã cu transferul ziarului aici se schimbã ºi
componenþa redacþiei: redactor responsabil însãrcinat este Petru
Podina, iar editorul responsabil Mihály Lehoczky. Rãmâne în
continuare preºedinte al comisiei redacþionale acelaºi Petru Silaghi.
La interval de o sãptãmânã la ºedinþa de lucru a secretariatului are
loc predarea ºtafetei redacþiei de la gruparea budapestanã (Livia
Stãnescu-Szántó, Gheorghe Kovács, dr. Ioan Criºan, Vasile Roxin ºi
Tuþi Meszesi, celei julane. Al. Hoþopan  este înlocuit cu Gheorghe
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Petruºan ca secretar al comisiei redacþionale, iar în noua echipã
membri ai acestei comisii intrã, pe lângã Al. Hoþopan, tineri redactori
care au scris la ziarul românesc, Mihai Cozma, Edda Illyés, ªtefan
Oroian ºi Etelca Berényi, secretar administrativ de redacþie18.
Momentul acesta a produs douã efecte, unul benefic, în intenþie, dar
altul cu unele regrese, în împliniri. Efectul benefic þine de constituirea
loco a unui colectiv redacþional care ºtie cel mai bine necesitãþile
cititorilor, dat fiind faptul cã aparþin acestor comunitãþi de români.
În plus, s-a mizat cu deplinã încredere cã Jula, Micherechiul,
Bichiºciaba, Seghedinul ºi-au conturat între timp un profil al
intelectualitãþii capabile sã redacteze ºi sã susþinã valoric apariþia
ziarului aici. Dar, renunþarea categoricã la vechiul, deºi împrospãtatului
colectiv redacþional budapestan, a produs o rupturã mult prea durã
între cele douã grupãri, alimentând de acum încolo disensiuni ºi
polemici între  cele douã  tendinþe, prima mai radicalã ºi deschisã la
nou, a doua mai localizatã, reticentã ºi încã neexperimentatã ºi
validatã. Intenþiei spre diversificare ºi nuanþare (iatã ciclul de dialoguri
cu intelectuali de marcã iniþiat de V. Roxin ºi Tuþi Martin) i se opune
una de localizare ºi provincializare. Abia în 1972, speranþele
reînnodãrii unei punþi de legãturã între cele douã tendinþe se leagã
de preluarea conducerii redacþiei în sarcina lui Alexandru Hoþopan19.
Apar rubrici noi (de varietãþi ºi de sport), se readapteazã rubrica lui
V. Roxin, prin profilurile de intelectuali susþinute constant de Ioan Sz
Kiss; dar dispar altele, rubrica „Pagina culturalã” se stinge în nr. 20
din 15 octombrie 1972. O altã pierdere este sistarea rubricii „Poºta
redacþiei”, care apare doar de douã ori în doi ani, 1970–1971. În
ianuarie 1973, la o altã ºedinþã a comisiei redacþionale, se
preconizeazã din nou apariþia sãptãmânalã a ziarului, pentru primul
semestru, dar în iulie se amânã termenul pentru 1 octombrie, nici
acesta respectat. Al IV-lea congres al U.D.R.U. din 1973 aduce
modificãri în structura comisiei de presã: pe lângã Gh. Petruºan,
Nicolae Gândilã, Gheorghe Santãu, Petru Cîmpian, apar acum Mihai
Kozma, Florica Dima ºi Svetozar Unc, iar în casetã nu mai apare Petru
Silaghi20. Se anunþã ºi schimbarea de format, mai mare, începând din
1974.Tot acest an reînnoadã o tradiþie a suplimentului încorporat în
interiorul ziarului, Vocea tineretului, care, prin obþinerea unor pagini

suplimentare, ocupã paginile 5–6. Suplimentul rezistã cinci ani de
apariþie, pânã la nr. 11 din 1 iunie 1978. Apariþia sãptãmânalã a
ziarului, atât de viu disputatã pe parcursul anilor, devine efectivã
abia la jumãtatea anului 197821. O datã cu acest eveniment aºteptat,
formatul suportã iarãºi modificãri, prin reducere ºi prin sistarea
suplimentului Vocea tineretului, care este asimilat, dupã o formulã
mai veche, în pagina Tineret.  Nume noi colaboreazã la ziarul julan,
Ioan Sz. Kiss, Tiberiu Juhasz, Mihai Kozma (Jula), ªtefan Frãtean, Maria
Berényi, Tiberiu Herdean, Elena Munteanu. Sub conducerea lui Al.
Hoþopan, ziarul îºi cautã permanent identitatea ºi profilul. Între 1978
ºi 1989, redacþia mai acumuleazã câteva condeie, prin Tiberiu Iuhas,
Eva Ruja Bányai, ºi propulsarea ca redactor-ºef adjunct a lui Mihai
Kozma, fost corespondent MTI la Bucureºti ºi principalul semnatar al
articolelor de politicã externã ºi de evenimente interne naþionale. În
1991, ziarul devenit „sãptãmânal al Uniunii Românilor din Ungaria”,
trece printr-o altã  dublã modificare, o datã cu plecarea lui Mihai
Kozma ºi intrarea ca responsabil a lui Tiberiu Herdean. Noua gardã
intrã activ, cu iniþiativa ,vehiculatã mai demult, de schimbare a titlului
(Noi. Românii din Ungaria apoi doar Noi) ºi a formatului, tip caiet-
revistã, transformând radical ºi constituþia ziarului. Numai cã se cuvine
ºi aici o observaþie anticipatã de noi: schimbarea intervenind în
ultimul trimestru al anului 1991(ultimul numãr ca format ºi cu titlul
Foaia noastrã apare în 27 septembrie) ignorã total întreaga tradiþie,
chiar ignorând  aspectul tehnic, asumându-ºi a  treia oarã în istoria
acestui ziar, anul I de apariþie (nr. 1/4 octombrie 1991). Redactorii,
cu redactor-ºef, Alexandru Hoþopan, iar ªtefan Oroian, redactor
responsabil, editor responsabil, Jozsef Horti de la nr. 9/ 28 februarie
1992, pânã la nr. 10/6 martie 1992, decid noua organigramã a
redacþiei, cu Tiberiu Herdean, director, ªtefan Oroian, redactor
responsabil, iar editor responsabil, Gheorghe Petruºan ºi proaspãt
înfiinþata editurã Noi. În 1994 se revine asupra formatului ºi gazeta
apare în dimensiuni medii, oferind posibilitatea organizãrii mai bine,
orizontale, a spaþiului tipografic. Ziarul nu mai este sub tutela Uniunii
politice, ci revine sub cea transformatã, în 1990, în Uniunea Românilor
din Ungaria. Acest al treilea moment  al lipsei de continuitate în
cronologia anilor a dus la un precedent, moºtenit, din pãcate ºi o
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datã cu apariþia Foii româneºti, în 1998, care porneºte la drum iarãºi
cu anul I de apariþie, deºi pe frontispiciul ziarului figureazã ca
descendent al ziarului din 1951, fãrã specificarea, în paranteze, a
anului XLVIII de existenþã a gazetei. Pânã la stabilirea noii conduceri
a ziarului, în 1997, Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria, ca
proprietarã ºi editor responsabil al ziarului, au mai fost variantele
responsabilitãþii unui Consiliu Editorial (Mihai Cozma, Emilia Martin
Nagy, Elena Csobai, Gheorghe Petruºan), pânã la stabilirea directorului
în persoana lui Mihai Kozma, care patroneazã colectivul redacþional,
ºi care a adus ultima modificare a formatului, revenirea la formatul
mare de ziar. Cu conducerea Evei Iova, din anul 2000, se produce o
altã reorganizare a rubricaturii ºi un format B4, cu sporirea numãrului
de pagini (16).

ASPECTE INTERNE (program, calitãþi, contribuþii)
În radiografia etapelor presei periodice româneºti, pe care tocmai

am expus-o, ezitãrile ºi cãutãrile unei formule cât mai potrivite au
scos în evidenþã cele douã tendinþe enunþate la început. S-a întâmplat
în decursul  acestui, iatã, semicentenar de presã româneascã în
Ungaria, ca ziarul românesc sã treacã prin atâtea momente dificile,
pânã la un contur închegat al profilului sãu. Formulãm aici câteva din
aspectele sesizate de noi ºi care pot oferi, dacã nu soluþii date, mãcar
subiecte de meditaþie pentru cei care vegheazã la spiritul românesc
al ziarului.

1. Ziarul a avut de înfruntat, încã de la început, mentalitãþi ºi
comportamente diferite, s-a strecurat cu abilitate printre oameni ºi
vremi, pãstrând în unele domenii o independenþã ºi o verticalitate
demne de preþuit. Dacã în prima etapã julanã a Libertãþii noastre  tot
felul  de  inºi l-au folosit pentru propaganda ideilor proprii ºi ale
sistemului (Mihail Bernula, József Borka, Petru Szilágyi, Virág János,
Ilie Moldovan), în cea de-a doua, budapestanã, suprapondereazã
paginile politice ºi agricole, iar a treia, din nou la Jula, devenind prea
populistã ºi localizatã, iatã cã, în a patra, dupã 1990, încã este în
derivã, ºi contrapune orientãrii politizate ºi propagandistice de
altãdatã, o altã tendinþã, una cultural-literarã, în anii 1991–1996, ºi
alta, improductivã, excesiv religioasã, în anii 1998–2000. Acesta este

numai un aspect privind evoluþia ideologiei ºi concepþiei de ansamblu
a ziarului. De la început, ziarul nu ºi-a stabilit un program, date fiind
condiþiile precipitate în care apãrea. În 1951, contând pe 20.000 de
români, din care 400 de abonaþi, ziarul redactat de „profesori,
învãþãtori, elevi”,22  fãrã un program face apel la reacþia cititorilor. El
este salutat în primul an favorabil de Ilie Garami din Bãtania, Floarea
Selejan ºi Margareta Caciora din Jula ºi, iatã, de Mihail Sadoveanu cu
un autograf semnificativ prin mesaj, „Fraþilor sub Libertatea noastrã
le ureazã spor la muncã Mihail Sadoveanu”23. La o întâlnire cu
studenþii ªcolii Superioare Pedagogice, ziarul îºi cautã un program ºi
se propune ideea permanentizãrii unui „colþ literar”, devenit ulterior
„pagina literarã”. Din organizarea rubricaturilor ºi prezenþa unor
semnãturi deducem cã în programul ziarului intrau probleme ale
ºcolilor româneºti, situaþia absolvenþilor de la liceul românesc,
instalarea profesorilor ºi acþiunile de perfecþionare ale cadrelor
didactice, ºi nu în ultimul rând, diferite jocuri ºi concursuri logice ºi
ghicitori. Din 1959 redacþia ridicã problema formãrii unor colaboratori
profesioniºti24. Acest scop a însemnat iniþierea unor concursuri de
scrieri literare, primul anunþat în 1960 (nr. 3/1 februarie), urmat de
unul de studii de culegere de creaþii populare, în 1964 (nr. 24/15
decembrie) ºi altul în 1967 (nr. 5/1 martie) ºi organizarea de anchete
de presã pe teren pentru reglarea programului ziarului. Întâlnirea de
la Aletea cu redactorul Gh. Kovács a pus problema îmbunãtãþirii
limbajului gazetei ºi cerinþa publicãrii unor poezii pentru copii. Anul
1967 a însemnat o campanie de presã pornitã sã stabileascã un
program ºi sã soluþioneze o mai veche dorinþã a intelectualilor români,
redistribuirea paginilor, prin reducerea celor agricole ºi politice ºi
deschiderea mai largã a paginilor literare25. Campania se prelungeºte
ºi în 1968–1970, când se înmulþesc ºedinþele comisiei redacþionale
ºi se ridicã tot mai insistent problema redactãrii ºi a limbajului. Se
contureazã douã tendinþe: una de adaptare a limbajului la publicul
cititor majoritar rural ºi alta de apropiere de limba literarã. Nicolae
Gândilã criticã redactarea paginii politice a ziarului ºi a paginii de
tineret, care nu conþin scrieri ale acestora. Reacþia lui Mihai Cozma
are temeiul unui protest al intelectualului faþã de tendinþa primã, de
degradare a limbajului din ziar: „Dacã nu mã înºel, limbajul dupã
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gustul cititorilor noºtri în cazul acesta ar fi un limbaj dialectal (…) Se
pune întrebarea: ce vrem noi, care e scopul nostru? Ridicarea limbajului
dialectal la nivelul limbii literare ºi nu invers!”.26

2. Prima etapã a pornit la drum cu un deosebit entuziasm atât
din partea redactorilor, în majoritate profesori, învãþãtori, preoþi, cât
mai ales din partea cititorilor. E incomparabilã reacþia aceasta de
bucurie împlinitã a celor care salutã apariþia gazetei româneºti ºi,
îndeosebi, reacþia de  solidaritate cu grupul redactorilor, numai prin
simplul fapt cã redacþia mãreºte contactele cu cititorii ºi se aratã
deschisã sã publice materiale semnate de tineri, fie elevi de liceu, fie
studenþi. Legãtura aceasta dintre redacþie ºi cititori, soldatã cu
exerciþiul jurnalistic pentru mulþi dintre intelectualii comunitãþii (Ilie
Ivãnuº, Petru Popuþa, Lucia Borza, Olga Soldan, Lucian Magdu, Al.
Hoþopan) se reface în etapa budapestanã, de sub conducerea prof.
Pálffy Endre, când asistãm la o nouã generaþie de intelectuali-jurnaliºti
de formaþie universitarã (Mihai Cozma, Gh. Petruºan, Vasile Roxin,
Alexandru Király). Ea opereazã pe douã cãi: una cea a deschiderii
prin formula jurnalisticã a Poºtei redacþiei ºi, apoi, a rubricii Din creaþia
tinerilor noºtri; a doua, prin sentimentul acut al proprietãþii
intelectuale, al protecþiei intelectuale faþã de invazia politicului ºi a
puterii în chestiunile interne ale ziarului. Este de amintit aici spiritul
critic, selectiv ºi foarte marcat polemic al unor gazetari cum sunt
Ana Varga, Ilie Ivãnuº, Mihai Cozma, Gh. C. Mihãiescu, Gh. Petruºan,
Nicolae Gândilã, Vasile Roxin. Aici putem vorbi de dimensiunea
polemic-criticã a discursului publicistic. În câteva magistrale
intervenþii se creeazã un curent de opinii favorabil formãrii spiritului
critic. Prima polemicã iscatã în ziar este cea din jurul unui text în
prozã ºi al unor scenete de-ale lui Ilie Ivãnuº. La rubrica „Cititorul
are cuvântul”, Ana Varga face o primã criticã la obiect a scrisului lui
Ivãnuº27. Acelaºi autor antreneazã ziarul într-o altã polemicã, legatã
de originea unor locuri din  balada „Ghiþã”28. În anul 1970, porneºte
o altã polemicã având ca obiect proza „Cheia”, tot a lui Ivãnuº, într-
o mult prea severã ºi nedreaptã criticã din partea lui Alexandru
Hoþopan. Mult mai echilibratã ni se pare nota redacþiei care
departajeazã între o intenþie subiectivã a criticii ºi o analizã obiectivã,
invitând la dialog ºi alþi cititori avizaþi29. Douã provocãri la aceastã

polemicã urmeazã imediat, una a lectorului român de atunci, de la
Budapesta, Anton Goþia (Însemnãri pe marginea povestirii Cheia de
Ilie Ivãnuº30) ºi, din nou, aceeaºi Ana Varga, cu o criticã aplicatã ºi
bine argumentatã (Reflexii cu privire la nuvela Cheia31). O altã polemicã
publicatã în ziarul românesc are ca obiect limba românã, mai precis,
problema scrierii numelor proprii feminine din Ungaria, ca rãspuns
la materialul lui  Alexandru Metea, de la rubrica Cum vorbim, cum
scriem, din nr. 6/1 martie 1963. Aceasta este cea mai întinsã ºi încinsã
polemicã, la care sunt antrenate o serie de personalitãþi în domeniu.
Un prim rãspuns vine de la prof. L.Dunajecz, în nr. 9/1 mai, apoi din
partea proaspãtului absolvent budapestan, Alexandru Király, care face
observaþii echilibrate ºi specializate despre scrierea numelor ºi a
localitãþilor, în nr. 11/1 iunie. Un rãspuns lãmuritor, cu argumente,
revine Al. Metea (nr. 14/15 iulie), dar care provoacã  o avalanºã de
replici. Redacþia face o scurtã prezentare a acestora (prof. Dunajecz,
Al. Hoþopan, Margareta Gândilã), din care de reþinut cea a Margaretei
Gândilã, scrierea în funcþie de contextul în care se foloseºte numele32.
Prof. Pálffy Endre apeleazã la acad. Al Graur ºi Lajos Tamás, anunþând
o emisiune Radio pe aceastã temã, în cazul primului, ºi publicând un
rãspuns competent în cazul celui de-al doilea, care ºi închide aceastã
polemicã. Prof. Lajos Tamás pledeazã, ca ºi unii dintre ceilalþi oponenþi,
pe uz ºi cerinþele oficial-administrative33. La reapariþia julanã, multã
vreme, pânã dupã anii 1980, aceste legãturi directe cu cititorii, ºi
aceste provocãri polemice sunt întrerupte, încât ziarul intrã într-o
fazã de recul, am putea numi o crizã a spiritului polemic ºi critic, ºi
cu greu putem nota câteva noi condeie publicistice.

3. Gazeta românilor din Ungaria a fost ºi pepiniera formãrii
jurnaliºtilor de profesie, începând cu Ilie Ivãnuº, Alexandru Hoþopan,
Gheorghe Santãu, ºi ajungând la ªtefan Oroian, Edda Illyés, Ioan Sz.
Kiss, Tiberiu Iuhas, Petru Cîmpian, ªtefan Frãtean. Aceºtia activaserã
cu corespondenþe, ºtiri încã din vremea liceului ºi a studenþiei, alãturi
de profesorii lor Gh. Petruºan, Mihai Cozma, Ana Criºan.

4.  Ziarul ºi-a îndeplinit ºi o misiune formativã, fiind avanpostul
afirmãrii unui grup de scriitori ai comunitãþii, pe generaþii care au
fost prezenþe active în presã34. Cel mai prolific, ºi cu certe calitãþi de
reporter ºi prozator, care a strãbãtut toate etapele presei periodice
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rãmâne Ilie Ivãnuº. Îi urmeazã, în zona literaturii pentru copii ºi
didactice, poeta Lucia Borza, precum ºi fecunditatea precoce a
poetului Lucian Magdu; Grupul budapestan, întreþinut de criticii ºi
istoricii literari universitari, Pálffy Endre, László Gáldi, Domokos
Samuel, Nagy Béla ºi studenþii formaþi la Budapesta, Seghedin ori
Debreþin, lingviºti precum Alexandru Király, Mihai Cozma, istorici
literari, Gh. Petruºan, Vilmos Váncsa, Gh.C. Mihãiescu, prozatori ºi
reporteri, Petru Popuþa, Vasile Roxin, Ana Criºan. Din anii 1975–
1980, un alt val de scriitori din comunitate se afirmã tot prin
intermediul ziarului: poeta Maria Berényi, criticul literar Tiberiu
Herdean; ºi, iatã, din ultimul val al condeielor de presã vin Ana
Hoþopan, Mihaela Bucin, Farkas Jenõ, Lucreþia ªipoº-Fluieraº.

5.  Ziarul a polarizat ºi centrele culturale ale comunitãþii. Prezenþe
active, de la început au fost Jula, urmatã de Budapesta, Seghedinul ºi
Bichiºciaba. Distribuþia ziariºtilor pe aceste centre devine operabilã
ºi dã  roade în susþinerea unei activitãþi de presã bogate: la Budapesta,
culegerea Almanah ºi Europa (ELTE), la Jula, ziarul ºi editura Noi,
Calendarul românesc, Timpuri, Simpozion, Annales’96, la Seghedin,
Informatorul, apoi Convieþuirea.

6.   Ziarul românesc a constituit un precedent ºi a creat premisele
unei intense munci de cercetare ºi, mai ales, de instituþionalizare,
susþinând iniþiativa pornirii unor reviste ºi acþiuni conjugate, care sã
acopere toate zonele-cheie ale românitãþii. O primã iniþiativã a
corelãrii între studiile de cercetare are loc spre finele anului 1984,
când se pune problema redactãrii unei reviste de studii aprofundate.
Revista Timpuri. Revistã de culturã apare în 1985 din iniþiativa unui
grup de intelectuali români, care au susþinut calitativ ziarul românesc
prin articolele lor: Lucia Borza, Maria Berényi, Ion Budai, Elena
Munteanu-Csobai, Tiberiu Herdean (redactor), Alexandru Hoþopan,
Mihai Cozma, Teodor Oltean, ªtefan Oroian, Gheorghe Santãu, Ioan
Sz. Kiss. Revista apare pânã în anul 1989 ºi cuprinde o serie de studii
de istorie localã, folcloristicã, limbã, istorie literarã, literaturã. Acest
început pregãteºte o iniþiativã mai concertatã, cu scopuri mai aplicate
ale cercetãrii, acþiunea intelectualilor de a se regrupa se regãseºte în
apariþia revistei Lumina 1990–1993, care îºi revendicã programul, pe
de o parte, de la tradiþie (e vorba de prima gazetã apãrutã, cu acelaºi

nume la Jula, în 1895, redactatã de David Voniga), iar pe de altã
parte, de la modernitate, prin asimilarea fostei reviste Timpuri. Aceste
douã ultime momente constituie preambulul care duce la pregãtirea
instituþionalizatã a cercetãrii româneºti, de la finele  anului 1990. Se
constituie în aprilie 1991 un cerc al cercetãtorilor români, „Pentru
cultura româneascã din Ungaria”, actul fiind semnat de 14 intelectuali
români, printre care numele deja cunoscute din celelalte momente:
Maria Berényi, Ana Borbil, Lucia Borza, Ion Budai, Ana Hoþopan,
Mihaela Bucin, Elena Munteanu-Csobai, Alexandru Hoþopan, Mihai
Cozma, Emilia Martin Nagy, Gheorghe Santãu, Gheorghe Petruºan35.
În septembrie a aceluiaºi an are loc o întrunire a membrilor cerchiºti,
care pregãteºte derularea, în noiembrie 1991, a primului simpozion
al cercetãrii româneºti din Ungaria, ajuns, pânã acum, cum se ºtie, la
a XV-a ediþie de manifestare. Când materialele adunate la aceste
întâlniri au depãºit faza tatonãrilor ºi au eliminat amatorismele în
cercetare, Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria (fostul
cerc „Pentru cultura românã”), iese public, fie cu lucrãri fragmentare
prezentate la dezbaterile anuale (culegerea Simpozion), fie printr-o
revistã densã, cu solide contribuþii în domeniile de cercetare, istorie,
tradiþie, limbã, literaturã. Revista Annales’96, sub redacþia Mariei
Berényi, Ana Borbély ºi Tiberiu Herdean, capãtã  profilul unei reviste
de specialitate de þinutã intelectualã respectabilã, cu un bogat sumar
al temelor ºi zonelor cercetate: creaþie popularã ºi tradiþii (Eva Cozma
Frãtean, Ana Hoþopan, Alexandru Hoþopan), istorie (Maria Berényi),
limbã regionalã (Ana Borbély), literaturã (Tiberiu Herdean). O
menþiune aparte, în aceeaºi zonã a studiilor, o reprezintã revista
Convieþuirea, redactatã din 1997 la Catedra de limbã ºi literaturã
românã din cadrul Institutului Pedagogic „Juhász Gyula” din Seghedin.
Redactorii, prezenþe active în presa periodicã româneascã ºi
intelectuali de marcã ai comunitãþii româneºti din Ungaria (Tiberiu
Boca, Anamaria Brad, Mihaela Bucin, Ana Hoþopan, Petru Cîmpian,
Mihai Cozma, ªtefan Crâsta, ªtefan Oroian ºi Gh. Petruºan – editor
responsabil), îmbinã cercetarea academicã  (limbã, istorie a
comunitãþii, didacticã) cu recuperarea unor momente ºi a unor
personalitãþi româneºti (seria de dialoguri intelectuale) ºi receptarea
ultimelor scrieri ale autorilor din Ungaria.
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Am trecut prin acest excurs în presa românilor din Ungaria cu o
dublã stare a lecturii: pe de o parte, un sentiment al preþuirii ºi
admiraþiei faþã de vocaþia unor mentori de presã, verticali în atitudini
ºi oneºti în expresie publicã, solidari pânã la epuizare cu destinul
intelectual al confraþilor lor; cu aceeaºi asuprã de mãsurã am urmãrit
ºi evoluþia calitativã a  scriitorilor filtraþi de aceastã presã, preþuindu-
le tenacitatea ºi fervoarea cu care ºi–au construit personalitatea ºi
au devenit autoritãþi în domeniu; pe de altã parte, însã, ne-a trãdat o
stare de dezamãgire cã mulþi dintre ei, promisiuni certe dupã unele
texte de presã publicate în ziarul românesc, ºi-au neglijat propria
creaþie, rãmânând doar la stadiul creaþiei de presã ºi amânând, peste
mãsurã, ieºirea în volum. Îmi permit, la finele intervenþiei mele sã fac
câteva sugestii constructive pentru ziariºtii, scriitorii ºi colaboratorii
de presã româneascã:

Pentru presa periodicã:
v Fixarea unui program, cu finalitãþi precise, care sã ducã la

reorganizarea rubricaturilor ºi a unui „stil nou”, mai vioi, cum sugera,
în 1990, Mihai Cozma.

v Cu ocazia trecerii peste 50 de ani de presã periodicã,
constituirea unui colectiv în vederea alcãtuirii ºi editãrii, sub egida
Noi, a unei monografii a gazetei.

v Multiplicarea legãturilor cu cititorii, prin activizarea rubricilor
Poºta redacþiei, De vorbã cu cititorii, prin formula unor subredacþii la
liceul românesc, la Seghedin, Budapesta, Bichiºciaba.

v Crearea, dupã expresia aceluiaºi Mihai Cozma, a „unui aer
în jurul sãptãmânalului”,  printr-o popularizare mai eficace în zonele
locuite de români, ºi, când sunt numere mai dense, sã intre ºi în
cronicile de presã Radio-Tv, sau în presa din România.

v Recuperarea ºi reintegrarea ziariºtilor români din Ungaria
ca membri în cadrul instituþionalizat al Asociaþiei Ziariºtilor
Profesioniºti din România, iar pentru scriitori, alcãtuirea fiºelor de
primire în Uniunea Scriitorilor din România.

v Schimburi de presã româneascã cu alte ziare din comunitãþi
româneºti din alte zone ale globului ºi, chiar, iniþierea în paginile
ziarului a unui dialog cu redactori ai acestor ziare.

Pentru ambele categorii de presã, necesitatea trecerii la noua
ortografie româneascã în vigoare36.

2.3. Colaboratori, redactori – fiºier al colaboratorilor FOII

În bunã parte a lui, Fiºierul colaboratorilor FOII s-a nãscut în
anul premergãtor împlinirii a 50 de ani de vieþuire a periodicului
românesc, astfel cã aceste fiºe de colaboratori, redactori au iniþiat un
început benefic pentru încurajarea unei acþiuni complexe ºi demararea
unui program cultural de întocmire a unui dicþionar al personalitãþilor
româneºti din Ungaria. Locul lor aici, printr-o reorganizare ºi o
revizuire de substanþã, completând unele lacune de informaþie,
justificã, în bunã parte, nevoia de a oferi cititorului de mâine datele
despre evoluþia ziarului, din paginile de presã, atmosfera, mediul de
afirmare al multora din cei care azi sunt personalitãþi formate ºi
mature. Dacã pe aceastã coordonatã, a refacerii traseului fiecãruia
din aceste nume, s-a adãugat ºi una intim-afectivã, care a trezit pentru
cei inventariaþi aici nostalgii plãcute, rememorãri ale acelor ani de
debut ºi afirmare, putem spune cã scopul acestui fiºier a fost ºi unul
constructiv. Nu a fost ºi nu este în intenþia acestui fiºier sã facã o
ierarhizare, indiferent de ce gen, fiindcã e greu mãsurabilã partea de
contribuþie a fiecãruia ºi nici nu am putut omite contribuþii pe o
singurã coordonatã. A funcþionat mai degrabã principiul
individualizãrii, adicã, acolo unde exista o cât de firavã ostenealã
pentru românii din Ungaria, o intenþie frumoasã, ziditoare de frumos
ºi speranþã, merita sã fie scoasã în evidenþã. Cãci,  luaþi individual,
fiecare din aceºti mânuitori ai condeiului jurnalistic   au avut ceva
inedit ºi particular de spus ºi fãcut, pentru ca sã nu fie prea repede
uitaþi ori ignoraþi. Un al doilea principiu a fost acela al obiectivitãþii.
Am avut o viziune din afarã, alimentatã doar de lectura produselor
de presã,  pentru a nu cãdea în subiectivitãþi  care  ar  fi  dat  naºtere
la  controverse ºi opinii de orgoliu. N-am avut ºi nici nu avem preferinþe
discriminatorii, fiºele au curs în virtutea în care datele despre cei în
cauzã ne-au parvenit la timp ºi într-o ordine a fiºelor noastre de
documentare.

Pe perioada documentãrii noastre s-a nãscut atunci un proiect
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mult mai amplu, pe trei obiective bine fixate, care ar merita osteneala:
un studiu Literatura românilor din Ungaria, (din care o parte a apãrut
în Annales 2000, respectiv în Foaia româneascã) un altul despre
oameni, cãrþi ºi faptele lor culturale, aflat în lucru, ºi un al treilea,
care formeazã obiectul acestei cãrþi, o privire asupra mass-mediei
româneºti din Ungaria contemporanã.

Acest fiºier al colaboratorilor adunã aici pe toþi cei care au
contribuit prin produsele lor jurnalistice la ridicarea prestigiului
ziarului, proiectul acestuia devenind aceastã carte vie care marcheazã
pe fiecare colaborator în parte ºi pe toþi sub semnul ziditor al
cuvântului tipãrit în limba românã. Tineri ºi vârstnici se regãsesc în
marea familie a limbii române din paginile acestui fiºier. Arcul de
timp scurs între fiºa unui Lucian Magdu ºi fiºa unui Gheorghe Ruja,
sã zicem, între un poet stins prea devreme ºi un condei care urmeazã
a-ºi da mãsura talentului sãu, poate demonstra oricând ºi oricui cã
ziarul românesc a afirmat ºi a întreþinut elita intelectualitãþii româneºti
din Ungaria. În mod cu totul simbolic, fiºierul colaboratorilor FOII
adunã peste 50 de semnãturi în 50 de ani, fiindcã aventura poate
continua dincolo de aceastã jumãtate de veac a dãinuirii cuvântului
românesc.

1. Petru ANTON
    l debut ziaristic  l redactor l exerciþii poetice
Miºcarea revoluþionarã ºi cea contrarevoluþionarã din toamna

anului 1956 au avut efecte ºi în terenul comunitãþii româneºti. A fost
un moment încã neelucidat, nici la nivel de istorici ºi politologi, nici
la cel cultural ºi identitar. Cum s-au putut  folosi unii „revoluþionari”
de acel moment ºi cum au profitat de rãsturnãrile de atunci, ca sã-ºi
ia ei dreptul de reprezentare, fluturând steagul democraþiei cu atâta
radicalizate a gesturilor, cã a umbrit timp de aproape un an tot ceea
ce se fãcuse pânã atunci pentru români? Rezultatul se cunoaºte:
asimilarea Uniunii Culturale a Românilor în forul politic, U.D.R.U.,
ºi o mai conjugatã supraveghere a presei de naþionalitate, mutatã, în
lunile premergãtoare evenimentului, la Budapesta. Se pãrea cã, în
anul 1957, când începea seria nouã ºi cea mai lungã a ziarului, cea a
Foii noastre, forul Uniunii ºi-a pus mari speranþe în aducerea lui Petru

Anton [P.A., P.A-n.] ca redactor responsabil. Era vorba atât de
relansarea acþiunilor de refacere a unui grup de colaboratori din sânul
comunitãþii (prin atragerea tinerilor în diverse concursuri sau prin
activizarea acþiunilor de popularizare în vederea recuperãrii
abonaþilor), cât ºi de  reorganizare internã a rubricaturilor ºi
distribuþiei mai echitabile a paginilor rezervate unor categorii de
cititori. În plus, se pãrea cã ziarul practica acum o  tacticã  mai
transparentã în ce priveºte contactul cu cititorul, informându-l, prin
note sau ºtiri,  de unele schimbãri la vârf ale redacþiei, sau
deschizându-i mai des porþile comunicãrii prin apariþia „poºtei
redacþiei”. Deºi ºederea lui Petru Anton ca redactor responsabil a
avut  de la început un moment lung de întrerupere (aproape un an
este în concediu medical, mai 1958 – mai 1959), intrarea la
conducerea ziarului a fost una inspiratã. A adus o reactivare ºi lãrgire
a paginilor pentru tineri (la rubrici precum Pentru tineret, apoi Pentru
tineretul nostru), a deschis pagina culturalã, mai adecvatã literaturii
ºi artei, publicând constant el însuºi creaþii literare, prelucrãri sau
originale. Este perioada când redacþia se deplaseazã pe teren în
anchete de presã, prilej potrivit ca cititorii sã-i cunoascã pe redactori
ºi colaboratori. La un asemenea prilej, organizat la Micherechi, aflãm
cã în redacþia lui Petru Anton mai intrau ºi Gy. Kovács, Ilie Ivãnuº –
colaborator extern, iar din partea Uniunii, Ilie Moldovan.

Petru Anton n-a fost un colaborator prezent încã din prima serie,
cea julanã a Libertãþii noastre, încât oricine cerceteazã acest început
al ziarului la Budapesta ºi-ar putea pune întrebarea fireascã: ce
legitimitate a avut Petru Anton ca sã preia conducerea ziarului?
Întrebarea a doua care ne vine este de ce, la puþin timp dupã
încheierea misiunii sale ca redactor responsabil, în 1962, Petru Anton
nu mai este prezent în coloanele ziarului  cu colaborãri literare? Într-
o discuþie mai amplã cu Teodor Oltean, de acum mai bine de 2 ani,
am aflat cã Petru Anton venea din România ºi, funcþionase ºi ca
pedagog la cãminul ºcolii româneºti din Jula.

Consemnãm aici debutul la ziar, asumat cu semnãturã, în ultimul
numãr pe 1957, cu un text relevant pentru scrisul sãu, ºi anume un
exerciþiu poetic, bazat pe o prelucrare modernã din poetul Arthur
Rimbaud (Curioºii, nr. 4, 15 dec. 1957). Este o practicã exploatatã de
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Petru Anton, cu douã importante câºtiguri: iniþierea unui dialog
cultural între douã culturi ºi  valorificarea poeticã, cel puþin la nivelul
tehnicilor versului, a unor aptitudini lirice ale prelucrãtorului. ªi
pentru cã suntem la acest segment important al colaborãrilor sale,
amintim tot aici cã aceastã practicã angajeazã ºi actul traducerii,
ceea ce determinã pe Petru Anton sã abordeze prelucrãri dupã Kormos
Istvan (Cocoºelul îngâmfat, nr. 3, 1 febr. 1959), Móra Ferenc (Cum
am învãþat sã scriu?, nr. 4, 15 febr. 1959), Petõfi Sándor (În poala
moºului, nr. 7, 1 apr. 1959). Moda compoziþiilor are ca auxiliar nu
numai scriitori cunoscuþi, ci ºi poveºti populare (maghiare, Calul
sur) sau spuse de povestitori populari, cum e cazul povestirii unui
cioban (Într-o zi de mai cu oile la câmp, nr. 10, 15 mai 1961). Aceastã
formulã a transpunerii (tãlmãcirii originale, cum afirmã autorul) dã ºi
o mai mare libertate celui care o practicã, încât nu e mare distanþa
de la prelucrare la creaþie proprie. Iatã o asemenea demonstraþie a
jocului cu versul, pornind de la un poem al lui Maiakovski (Ce e bine
ºi ce e rãu), interzis de guvernul sud-african. Petru Anton îºi prezintã
punctul de vedere, explicând cã s-a încumetat sã facã un vers modern-
replicã, care sfârºeºte de fapt într-o satirã acidã. Construcþia
procedeazã la jocul de cuvinte ameþitor, þintind direct în lipsa de
motivaþie a respingerii poemului în cauzã: „Am descântat/ ce-am
descântat/ ºi-s încântat/ cã-s încântat/ cã ce e rãu/ nu e ºi bine.../ cã
de-ar fi bine/ce e rãu/ of! Inimoarã, tu ºtii, zãu /cã-ndatã m-aº fi
spânzurat!(...) dar folosind ca panã ura/ îºi opun senin ºi semnãtura
/ -în sfântul nume-al sfintei arte-/ pe-osânda unui vers, ori carte,/
cãdelniþând cu grea tãmâie/ doar judecata sã-ºi amâie.../ Semnaþi
domnilor pe hârtie/ cu nume bun: Ipocrizie./ Puteþi semna ºi: Nerozie”
(Nu le place, nr. 15, 1 aug. 1959). Încercãrile poetice ale lui Petru
Anton au douã preferinþe tematice, unele poeme îmbinã poezia de
cadru, peisagistã cu meditaþia gravã, existenþialã (Amurg la Budapesta,
Porumbeii din parc), altele cultivã jocul ºi anecdota, o poezie pentru
copii cu mult haz ºi multã învãþãturã (Pe marginea unui insectar,
Cuvinte dulci). Dacã primele cultivã versul lung, cu o respiraþie mai
largã, cele din a doua cu versuri scurte, dinamice, devin niºte fabule
umoristice ºi anecdotice, într-un joc  inedit al versificaþiei. Nu
cunoaºtem dacã aceste exerciþii au fost continuate de Petru Anton ºi

adunate într-un volum individual. Selecþia care s-a fãcut pentru
volumul colectiv, Muguri (1973), o selecþie suficient de riguroasã
calitativ, îi recunoaºte talentul ºi calitãþile de bun mânuitor al
condeiului, pentru ca sã  fi aºteptat de la el o apariþie în volum separat.
ªi poemul în prozã Soarele (nr. 10, 15 mai 1962), printre ultimele
texte publicate în Foaie, alunecã spre lirism, spre o stare a eului vecinã
cu melancolia naturii ºi povestea altui timp. O mai fãcuse printr-un
articol-reportaj, Cutreierând Leta Mare (nr. 7, 4 aprilie 1958), unul
din cele mai bine construite texte jurnalistice a perioadei de început
a Foii de la Budapesta. Meritãcitit acest text, pentru buna dispoziþie a
reporterului-povestitor ºi pentru modelul unei limbi lin curgãtoare.
În ce ne priveºte, regretãm cã P. Anton n-a mai bucurat cititorii Foii
cu texte de zile mari, amintind, în acest fiºier, cã modelul sãu de
comportament la conducerea ziarului a fost unul din cele mai oneste
ºi verticale. O dovedesc în adevãr produsele sale jurnalistice.

2. Roza ARY
     l debut în ziar l colaborator l reporter
În tentativa de cãutare a unor colaboratori din sânul comunitãþii

româneºti, ziarul românesc, din a doua serie de apariþie, cea a Foii
noastre, din perioada budapestanã, a plutit câtva timp în derivã.
Încercãrile noului colectiv redacþional, sub conducerea lui Petru
Anton, un colectiv încã nedefinitivat, prin ieºirile în satele de români,
de a contacta viitori colaboratori ºi de a impulsiona abonamentele, –
scãzute brusc între 1956–1960 –, n-au prea dat rezultate
spectaculoase. Astfel, o bunã bucatã de timp, între 1960 ºi 1968,
ziarul este redactat ºi alcãtuit din materiale ale unor colaboratori
ocazionali, în paralel cu deschiderea spre tineri colaboratori de la
Jula, Seghedin sau Budapesta. Câteva nume, mai prezente în aceºti
ani, dar absente dupã anii ’70, pot oferi oglinda acestei faze a
cãutãrilor: Lajos Szûcs, Gyula Kollányi, Roza Ary. Colaborãrile acestui
grup au asigurat totuºi tranziþia spre etapa julanã a ziarului, prin
diversificarea informaþiilor ºi a tipurilor de scrieri jurnalistice. De
reþinut este, în cazul acestui grup, hãrnicia ºi perseverenþa cu care se
face prezent în paginile gazetei românilor.

O prestaþie constantã, cu o mobilitate a scrisului jurnalistic, o
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are din grupul amintit Roza Ary [R.A.]. Colaborãrile ei se
caracterizeazã nu numai printr-o  miºcare lejerã pe latura tematicã a
reportajului, ci ºi prin modificãri ale registrelor de abordare ºi a stilului
jurnalistic. Debutul de presã  are loc în ultimul numãr al ziarului din
seria Libertãþii noastre cu un scurt material rezumativ (nr. 21, 11 oct.
1956). Abia de la seria Foii noastre din 1960, colaborãrile sale devin
mult mai periodice ºi foarte bogate în genul reportericesc, cu o
deschidere spre articolul mai amplu, care îmbinã formula textului de
opinie cu cea a interviului sau materialelor culturale. Nu s-ar putea
spune despre articolele Rozei Ary cã suferã de orizontalitatea
monotonã a descrierii sau cã rãmân doar la nivelul unor corespondenþe
ocazionale concentrate în jurul unor informaþii de tip ºtire.
Colaborãrile sale ,indiferent de gen publicistic, aduc elemente de
surprizã, inedite, acolo unde cititorul obiºnuit ar aºtepta informaþia
descoperitã. ªi cum comandamentul timpului era tocmai practica a
cât mai multor perspective despre oameni ºi locuri aparþinãtoare
aceleiaºi zone, scrisul acestui colaborator a ocolit cu bunã ºtiinþã
repetiþia ºi uniformizarea.

Douã domenii îi sunt dragi în abordarea reportajului: unul al
reportajului social, aducând din satele româneºti veºti despre mai
buna stare a oamenilor, ºi, celãlalt, al reportajului cultural, fie din
zona ºcolii, fie din cea a acþiunilor culturale, îndeosebi cele plastice.
Din prima categorie fac parte texte precum O plimbare de varã în
oraºul Jula (nr. 13, 1 iulie 1963), Lucrãri de canalizare la Jula (nr. 66,
15 mart. 1965) sau Din planurile gospodãriei Lenin din Aletea (1960).
Acestea recurg la un scenariu vecin cu imaginarul, pentru a intra în
problemele care intereseazã cititorul. Pentru a rãspunde gustului
acestuia de neaºteptat, de ceva spectaculos, Roza Ary introduce când
elemente de istorie  veche, în primul material citat, când figuri din
comunitate care ºi-au câºtigat un bun renume între semeni, ca în
ultimul text amintit. Fraza acestor articole curge cu uºurinþã printre
meandrele  datelor ºi evenimentelor, poposeºte într-un scurt dialog
cu oameni ai locului ºi se încheie cu  un portret reprezentativ în
plinã devenire, cum e cazul lui Gheorghe Bordea, din Aletea: „Gheorghe
Bordea este apreciat ºi pentru omenia ºi judecata lui cumpãtatã. În
munca lui e ajutat de conducãtorii de unitate, de brigãzi ºi grupe, care

cunosc pânã ºi cele mai amãnunþite probleme ale gospodãritului.”
Alteori, intrarea în articol se face direct, prin câteva linii ale celui
vizat, iar reporterul se retrage în spatele unei mãrturisiri calde a
interlocutorului. Textul Încrezãtori în forþele noastre (nr. 8, 15 aprilie
1965) e scris prin  plãcerea jurnalistului de a asculta o mãrturie a
unor timpuri trecute. Rolul reporterului de presã scrisã împrumutã
aici tehnica reportofonului,  dupã o intrare tip-prezentare, urmeazã
câteva scurte note despre starea de a-l asculta pe cel din faþa sa, aici
Gergely Boros: „Staturã nu prea înaltã, ochi asemãnãtori unui mongol,
conduitã fermã. (…) Stând faþã în faþã cu el în biroul lui, îl ascult cu
plãcere cum vorbeºte ºi parcã nu simt trecerea timpului. Nu-mi pot da
seama dacã îl ascult de zece minute sau de o orã.” Fie cã e în Bãtania,
Aletea, Jula, reportajul Rozei Ary transformã evenimente altfel
obiºnuite în adevãrate sãrbãtori ale comunitãþii. Aºa se face cã ºi
reportajele despre activitãþi festive, aniversare, precum jubileul ºcolilor
româneºti din þarã (nr. 20, 15 oct. 1966) sau cel despre primul deceniu
de existenþã al Institutului de educatoare de la Szarvas (nr. 24, 15
dec. 1968), capãtã o luminã aparte prin mesajul cald pe care-l degajã.
O asemenea sãrbãtoare la Bãtania este ºi aniversarea a 30 de ani de
la constituirea cooperativei agricole, prilej cu care îl cautã pe
preºedintele fondator, Lajos Szabó. Materialul De vorbã cu preºedintele
cooperativei (nr. 35, 2 septembrie 1979) devine un album de epocã,
din care rosteºte frumoase îndemnuri pentru tineri cel cãutat de
reporter. ªi aici, rãzbate plãcerea jurnalistului de a nu interveni într-
o mãrturie de zile mari.

Reportajul cultural preferat de colaborãrile Rozei Ary este cel
plastic. Intrã în atelierul pictorului Hajdik Antal din Jula, pentru a-i
smulge câteva  din proiectele ºi participãrile la expoziþii, de unde
reþine câteva tablouri de rafinatã artã a  desenului ºi culorilor (nr. 7,
1 aprilie 1961). Însemnãrile reporterului pot recompune un profil de
artist, specific artelor picturale din Câmpia maghiarã. Pe acelaºi interes
e ºi  reportajul despre pictorul György Ruzieskay, un pictor al câmpiei
(nr. 24, 15 dec. 1965). Nume de tablouri, câteva impresii ale
privitorului, o scurtã biografie, ca ºi atenþia concentratã asupra unor
creaþii plastice, fac din articol ºi o invitaþie pentru cei pasionaþi de
artã. Aceste materiale par sã aparþinã unui ciclu de scrieri ale Rozei
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Ary, de tipul „artiºti ai câmpiei maghiare”. Proiectul la care a lucrat
autoarea a rãmas însã nefinalizat, cãci dupã 1980, intervenþiile în
presã ale Rozei Ary devin tot mai rare ºi neuniforme.

3. Maria  BERÉNYI
     l debut în presã l debut literar l cercetãtor
Un intelectual tenace, cu vocaþie constructivã, care transformã

pasiunea cercetãrii ºi actul intelectual superior în preocupare
constantã, rafinat om de culturã, cu program riguros de lucru ºi un
spirit activ în proiecte culturale de elitã, Maria Berényi (n. 1959) nu
are complexe ºi nici nu dezarmeazã atunci când necesitãþile culturale
ale comunitãþii îi solicitã contribuþii de substanþã ºi de duratã. O
serie de proiecte îi poartã amprenta personalitãþii sale, atât prin
metodã de lucru în echipã, cât ºi prin stil riguros, sobrietate a gesturilor
ºi perseverenþã a luptei pentru crearea condiþiilor optime de afirmare.
În plus, polivalenþa personalitãþii sale, de la publicist, poet, la
cercetãtor ºi om public, i-a  dat un ascendent valoric bine meritat
asupra colegilor de generaþie ºi un respect al muncii asidue. Prin
manifestarea acestor aspecte  ºi prin talent precoce în traseul afirmãrii
sale, Maria Berényi ar aparþine mai degrabã  genului clasic de
intelectual al comunitãþii româneºti din Ungaria, de tip Lucian Magdu
sau Alexandru Hoþopan.

Ziarul românesc ºi-a fãcut, în istoria sa, un bun obicei din a urmãri
de timpuriu evoluþia viitoarelor personalitãþi. Iatã, ºi în cazul Mariei
Berényi, elevã în clasa a opta în anul 1972, presa o înregistreazã ca
foarte activã la concursurile iniþiate de redacþie, obþinând punctaj
maxim la un concurs de dezlegãri (în nr. 8, 15 aprilie 1972, p. 5).
Fruntaºã la învãþãturã, este aleasã responsabila clasei în 1973. La
finele anului ºcolar ºi la încheierea ciclului gimnazial, iese ºi public,
printr-o intervenþie la festivitatea de sfârºit de an ºcolar (în nr. 13/ 1
iulie 1973). Spirit deschis spre literaturã, în anii de liceu, Maria
Berényi întreþine un dialog cu ocazia vizitei scriitorului din România,
Mihai Sin, fiind printre cei care i-au adresat întrebãri invitatului, alãturi
de alþi liceeni cu aptitudini literare, Mihai Gurzãu, Gheorghe Mihuþ
(în nr. 22/ 15 noiembrie 1974, p. 6). Iniþiative personale, îndrãzneþe
ale liceenilor, conjugate cu iniþiativa ziarului de a organiza întâlniri

cu cititorii tineri (constituirea unor cercuri ale Foii noastre),
încurajeazã elevii sã ia ei înºiºi  curajul organizãrii unor concursuri
pe materii. O aflãm pe Maria Berényi în fruntea unor asemenea acþiuni,
atât la concursul de ortografie românã, cât ºi la cel de matematicã,
alãturi de elevul mai mare, Tiberiu Iuhas (în nr. 6/ 15 martie 1975).
Toate aceste antrenamente intelectuale ºi rezultate meritorii continuã
ºi în perioada studenþiei de la ELTE Budapesta, când consemnãm
debutul în presã al Mariei Berényi. E vorba de textul De ziua copilului,
apãrut în suplimentul reactivat, Vocea tineretului, an V, nr. 11/ 1 iunie
1978, un text confesiv, care mãrturiseºte sentimentul marii treceri al
adolescentului, printr-o formulare directã, care va angaja mai târziu
ºi poezia ei, „am 19 ani, aºadar sunt un om matur”. Interesant în
cazul acestui autor e faptul cã, deºi este un temperament liric prin
excelenþã, abordeazã mai întâi proza scurtã, în note ºi glosãri pe
marginea unor situaþii ºi evenimente. Textele aºezate sub rubrica pe
care o iniþiazã la ziar, Fapt divers, nu numai cã atestã reale
disponibilitãþi pentru ziaristicã, prin felul cum transformã o situaþie
din cotidian într-un eseu meditativ, dar pot constitui ºi debutul literar
al autoarei. Cele douã texte, publicate la intervale apropiate (în nr.
23/ 10 septembrie 1978 ºi nr. 25/24 septembrie 1978), stãpânesc
arta relatãrii ºi jocul imaginativ al asociaþiilor în jurul unui eveniment
aparent banal, cu un puternic mesaj constructiv: „Îmi place sã scriu
despre lucruri bune, îmbucurãtoare, ºi mi se pare cã toþi cei ce scriu au
preferinþã pentru temele pozitive, bune ºi frumoase” (nr. 25/24
septembrie, 1978, p. 5). Dacã acest an, 1978, atestã dublul debut al
Mariei Berényi, prestaþia studentei budapestane din perioada 1979–
1981 o deschide spre cercetare ºi istorie a relaþiilor culturale, printr-
o muncã susþinutã de documentare ºi valorificare a arhivelor
publicistice. Într-un interviu realizat de ziarul românesc în noiembrie
1981, preocupatã de ideologia anilor ’50, susþine o documentare
obiectivã ºi impersonalã: „Aici trebuie sã intervinã capacitatea de a
selecþiona, de a delimita valoarea adevãratã de cea falsã a
materialului” (în nr. 46/ 15 noiembrie 1981, p. 4).

Activitatea de cercetare ºi literarã a Mariei Berényi este deosebit
de fertilã ºi variatã, începând cu anul 1983, când cunoaºte douã
direcþii simultane: pe de o parte, recuperarea unor documente despre
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activitatea culturalã a românilor din secolul al XIX-lea, pe de altã
parte, afirmarea  ca istoric ºi critic literar, ºi mai ales, ca poet. Pentru
prima direcþie, iniþiazã un serial de articole de istorie a comunitãþii
în plan cultural, în anul 1984 (câteva exemple, Viaþa socialã, culturalã
a românilor din Monarhia austro-ungarã în sec. al XIX-lea, Rolul
Budapestei în istoria literaturii române), iar pentru a doua practicã
articolul de evocare (Nichita Stãnescu a împlinit 50 de ani, în nr. 24/
17 iunie 1983) sau cronica ºi recenzia literarã (Însoþitorul lui
Constantin Þoiu, în nr.46/16 decembrie 1984). Este ºi autoarea unei
rubrici susþinute de culturã istoricã ºi literarã, Figuri bihorene din care
se desprinde apoi, între 1986–1988, Portrete interbelice.

Poeta Maria Berényi se afirmã începând cu anul 1984, când i se
rezervã un profil liric, cu o prezentare a redacþiei, ºi însoþit de trei
poeme, Fotocopia gândurilor mele, Sfârºit de veac, Toamnã. Spicuind
din portretul redacþiei, „o fire echilibratã, cu vervã optimistã, cu privire
luminoasã”, adãugãm cã poezia Mariei Berényi exprimã grave meditaþii
existenþiale, o conºtiinþã care reflecteazã dureros de amar un „veac”
în care „gândurile se topesc/ ca lumina cea de cearã” (Sfârºit de veac).
În aceastã zonã a creaþiei literare, Maria Berényi este un poet
reprezentativ, activ prezent prin volume individuale, Autodefinire
(1987), Fãrã titlu (1989), Pulsul veacului palid (1997), În pragul
noului mileniu (2002).

Exerciþiul selecþiei ºi prelucrãrii documentelor de arhivã pregãteºte
terenul fertil al cercetãtorului unor zone ale ziaristicii dinainte de
1900, care are legãturã cu românitatea din Ungaria. Sã adãugãm cã
munca de cercetare a deprins-o pe M. Berényi cu rigoare, sistem de
referinþe ºi lucrul în echipã, cu îndrãzneala actului cultural major.
Aºa se face cã se alãturã unui grup de colegi intelectuali, care ia
iniþiativa unei reviste de studii culturale, Timpuri, în anul 1985.
Activitatea colectivului de aici (Tiberiu Herdean, Ion Budai, Alexandru
Hoþopan, Ioan Sz. Kiss, Gheorghe Santãu), fãcutã cu mult elan ºi
pasiune, a întreþinut multã vreme spiritul de echipã ºi pasiunea
cercetãrii. Maria Berényi este cea care  la sfârºitul anului 1990 se
implicã într-o acþiune tenace de a strânge rândurile intelectualitãþii
într-o formulã instituþionalizatã, cu un program supravegheat al
cercetãrilor ºi o distribuþie a zonelor cercetãrii. Rodul acestor eforturi

constructive a fost iniþial cercul Pentru cultura românã, în anul 1991,
devenit apoi Comunitatea cercetãtorilor ºi creatorilor Români din
Ungaria, în 1992, ºi, în fine, Institutul de Cercetãri al Românilor din
Ungaria, din 1993, al cãrei director ales este Maria Berényi. Aceastã
perioadã este una din cele mai pline în realizãri, în proiecte de
anvergurã, începând cu organizarea anualã a unui simpozion al
cercetãtorilor ºi susþinerea unor publicaþii specializate pe domeniile
cercetãrii, Simpozion, Annales, Almanah, sau volume distincte,
Românii din Transilvania ºi Ungaria secolului al XIX-lea (1994),
Istoria Fundaþiei Gojdu (1995).

Fiind un model de muncã intelectualã, un poet format ºi matur
pe instrumentele limbajului liric, credem cã Maria Berényi poate
deveni factorul coagulant al intelectualitãþii româneºti din Ungaria,
alãturi de care trebuie sã pãleascã orice orgolii ºi interese de grup.

4. Lucia BORZA
    l debut de presã l profesor l autor de manuale
A fost de-a dreptul o muncã de noviciat, în acei ani ’49–’50,

când o mânã de intelectuali, învãþãtori, profesori, animatori sãteºti,
au pus bazele ºcolii în limba românã ºi au constituit echipe culturale,
care au confirmat valoarea tezaurului folcloric pe care-l reprezentau.
Aceºti începãtori au simþit atunci cã, dacã vremurile sunt prielnice
elanurilor conºtiinþei lor de identitate, nu e momentul sã stea deoparte,
privind la trecerea unui timp favorabil exprimãrii. Cum o sã vedem,
asemenea ucenici, cu aurã de apostoli, de la Marius Turcu, Teodor
Oltean, la Gh. Nistor, Gh. Dulãu, Vasile Gurzãu, Teodor ªimonca,
Mihai Purdi, nici unul n-au avut momente de tihnã ºi nici clipe de
sãrbãtoare, pentru a rodi prin fapte culturale care au zidit cele mai
solide temeiuri ale unei tradiþii. Azi, rememorându-le chipul, orice
tânãr s-ar trezi în zorii unei frumoase poveºti cu moºi crãciuni
încãrcaþi de daruri.

O asemenea poveste de dar al faptei culturale deapãnã ºi
personalitatea proteicã ºi complexã a Luciei Borza. Spun poveste,
fiindcã pe atâtea cãrãri ºi în atâtea repere culturale majore s-a împlinit
destinul ei cãrturãresc, încât e greu a numi care din frumoasele sale
risipiri rãspunde cel mai bine pasiunii sale intime. Pe de altã parte,
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prestaþia sa de colaborator constant al ziarului a însoþit toate etapele
de evoluþie ale ziarului românesc, de la faza sa de început la ultima
serie a  actualei Foi româneºti, fiind poate cel mai constant condei
jurnalistic din colaboratorii inventariaþi de noi aici. Sã mai adãugãm
demnitatea moralã a colaboratorului, care a evitat cu eleganþã ºi
profesionalism orice soi de compromis ºi oportunism, menþinând
colaborãrile la ziar în sfera preocupãrilor pur de specialitate. Nu a
tentat-o nici o clipã, nici funcþii efemere în structurile de reprezentare
ale românimii, nici mãcar gloria aspiratã a redactorului de ziar; dupã
cum, a ocolit ieºirile ostentative în faþã, parada superioritãþii baratã
de  o atitudine demnã, verticalã, la adãpostul cãreia doar fapta ºi
munca pot mãsura valoarea. De aici, umplerea destinului ei cãrturãresc
cu o vie, mobilã ºi responsabilã activitate întinsã pe câteva bune
decenii. Urmele viabile ale acestei activitãþi îi pot da aerul reconfortant
de jubilaþie interioarã, la care ajung spiritele libere ºi neînregimentate
ideologic sau politic.

La venirea sa în 1951, ca profesoarã la liceul din Jula, Lucia Borza
(n. 1928) [L.B.] s-a raliat colectivului constituit atunci care pornea
la drum primul ziar românesc postbelic, Libertatea noastrã. Ziarul se
nãºtea în incinta liceului, la iniþiativa proaspetei Uniuni Culturale a
Românilor din Ungaria, fiind redactat în cea mai mare parte de dascãlii
liceului, Fr. Wild, Iosif Balogh, Gh. Santãu, Lucia Borza. Cum moda
timpului erau articole nesemnate, presupunem cã Lucia Borza
acoperea pagina de tineret ºi uneori pagina literarã a ziarului, cel
puþin la nivelul selecþiei materialelor demne de publicat, dacã nu ºi
la nivelul corecturii ziarului. În plus, mai mult ca sigur cã semnãturile
elevilor din acei ani, cu fler jurnalistic ºi literar, au primit tacit
încurajarea noului dascãl venit la Jula. Dacã i-am aminti doar pe Ioan
Hotea, Lucian Magdu, Teodor Ianc, Ecaterina Pap, Margareta Caciora,
Ana Criºan, Aurel Maghiar, Ioan Borbil, Ioan Muntean, Ion Criºan,
sunt nume afirmate sub privirea încurajatoare a dascãlului lor de limba
românã. Din 1953, când existã posibilitatea apariþiei ca supliment
separat de ziar a Vocii tineretului, modul de concepþie ºi ordonare a
materialului acestor pagini poartã pecetea stilului ºi spontaneitãþii
Luciei Borza.

Deºi ziarul reþine numele ei încã de la venirea în 1951, apoi în

1954, la trei ani de apariþie a Libertãþii noastre, figureazã printre
principalii colaboratori (nr. 2, 14 ian.), e de ºtiut cã semnarea
articolului de debut se amânã o vreme. Probabil cã intervenþia despre
limba literarã din 1955 îi aparþine, dacã luãm în considerare ideile ºi
stilul profesorului, care transformã un articol de specialitate într-o
atitudine împotriva influenþelor nefaste asupra limbii (Despre unele
probleme ale limbii literare, nr. 8, 14 aprilie 1955). Din aceeaºi
perioadã, atât în paginile ziarului, cât ºi în cele ale suplimentului
pentru tineret, aflãm ºi despre preocupãrile culturale ale Luciei Borza,
printre care sprijinirea echipei de teatru a liceului, având în pregãtire
dramatizarea textului Mitrea Cocor (nr. 26, 23 dec. 1955). Aceleiaºi
perioade îi aparþine ºi iniþiativa de a organiza în paginile ziarului
concursuri de dezlegãri pentru elevi, sub rubrica „Concursul isteþilor”,
la care se angajeazã o serie de nume, de la viitorul profesor Mihai
Cozma la mai tinerii Marius Maghiaru, Maria Berényi, Mihai Gurzãu.
Primul articol semnat coincide cu intrarea autoarei în calitate de
redactor la Editura Didacticã. Materialul Planuri privitoare la
redactarea manualelor ºcolare (nr. 1, 1 ianuarie 1959), prin caracterul
sãu prospectiv anticipã ºi cealaltã preocupare importantã a autoarei
de manuale. Hãrnicia acestui colaborator-redactor, venitã dupã ºapte
ani de practicã pedagogicã la liceul julan, este una din cele mai
productive. Ziarul consemneazã  atât intenþiile, viziunile noi asupra
programelor ºi manualelor (Din planul perspectiv al Editurii Didactice,
nr. 21, 1 nov. 1962, Primele manuale dupã noua reformã, nr. 13, 1
iulie 1964), cât ºi soluþii pragmatice asupra metodelor ºi mijloacelor
învãþãrii limbii (Despre lectura în afara clasei ºi organizarea cititului,
Lectura în clasele superioare ale ºcolilor generale, 1970). Seriozitatea
intervenþiilor, ca ºi bogata argumentare a ideilor, dau articolelor rigoare
ºi limpezime. Manualele redactate, cu înalt simþ al responsabilitãþii
ºi superioarã demnitate a profesorului în primul rând, rãmân proba
viabilã a demersurilor sale ca redactor de carte ºcolarã, începând de
la manualele în colaborare cu Bitai Sándor (1964), Nagy Béla (1974)
la cele individuale, din 1995, 1997.

Deloc de neglijat, dacã nu o parte luminoasã a personalitãþii sale,
o formeazã colaborãrile la gazeta româneascã în ipostaza de creator
literar, fie cu poezii pentru copii (una din cele mai plãcute manifestãri
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ale spiritului sãu), fie cu poezii de evocare, liricã meditativã, eroticã,
peisagistã, sau poeme în regim parabolic, anecdotic. De la poezia
Puiºorii rândunelei (1959) la Anotimpuri (1963)  sau Flori târzii (1974),
ultima va da ºi titlul de volum individual (1987, reeditat ºi completat
în 1997), Lucia Borza a gãsit formula potrivitã prin care puteau fi
împãcate atât interesele dascãlului, cât ºi pasiunile scriitorului. Din
aceeaºi zonã fac parte ºi textele de prozã, în genul unor amintiri
personale, legate de sat, de bãtrânii locului (Cum se punea pânza la
Chitighaz, 1983) sau de activitatea de la Jula (Amintirile mã iau de
braþ, nr. 24, 27 iunie 1983). Probabil cã autoarea ne pregãteºte ºi un
volum de memorii sau amintiri, dacã luãm în considerare rândurile
publicate în Convieþuirea nr. 1/1998. Colaborãrile la ziar acoperã ºi
zona culegerii ºi cercetãrii folclorului autohton. În 1962 intrã în
colectivul organizat, culege, prelucreazã creaþii populare (în 1993 cu
Petru Popuþa editeazã volumul Cine-i mai puternic?), reactiveazã
ritualuri strãvechi (Despre datini uitate, 1987) sau aduce în atenþie
chipuri dragi din sat (Dialog cu bãtrâni din Chitighaz, 1984). Datoritã
prestaþiei sale ca vechi ºi experimentat  de-acum colaborator, multã
vreme, între 1982–1987, este lectorul sãptãmânalului românesc (dupã
informaþiile din interviul radiodifuzat în februarie 2003).

O curãþenie moralã ºi profesionalã înaltã susþine ºi spiritul
intelectual, dându-i vocaþia constructorului. Efemeritatea este învinsã,
când daruri intelectuale mãsurate de manuale, studii, creaþii, cercetãri
rãmân probe palpabile ale eternitãþii intelectuale. Iar dacã în ultima
carte de ghicitori, care-i poartã semnãtura de prestigiu, a ºtiut sã
poarte un dialog de subtilã generozitate, pe formula întâlnirii dintre
desenul tinerei Cristina Martin ºi textul jucãuº al tinereþii active a
Luciei Borza, ne aflãm în bucuria nestinsã a unui gest sublim de artã
a comunicãrii.  Un dialog dincolo de vreme, iluminat de toate darurile
pe care ni le dã  rostul de a crede cã fiecare zi e un Crãciun cu tolba
de poveºti.

5. Petru CÎMPIAN
     l debut de presã l profesor l redactor radio
Printre intelectualii români din Ungaria, profilul personalitãþii lui

Petru Cîmpian a avut o traiectorie culturalã pe cât de spectaculoasã,

pe atât de plinã de evenimente, care l-au însoþit favorabil ºi i-au
rotunjit armonic ºi plenar devenirea. Spirit cumpãnit, sociabil ºi plãcut
în dialoguri culturale, spontan ºi inventiv, cum se spune în limbaj
jurnalistic, „cu fler”, Petru Cîmpian (n. 1949) [P.C.] rãmâne ºi un caz
interesant de spirit non-conformist, pentru care alternativa în opþiunea
culturalã mãsoarã gesturi largi ºi fapte ziditoare, evitând uniformitatea
ºi confortul intelectual. Poate cã ar merita din partea ziarului o
provocare la un dialog, aºa cum îi place lui însuºi sã-i provoace pe
alþii în interviuri, pentru a-i smulge din condei o confesiune discretã
asupra faþetelor personalitãþii sale ºi, mai ales, asupra cât cântãreºte
fiecare din ele în pasiunile sale intime. Credem cã l-ar pune în grea
încurcãturã dacã ar fi sã numeascã pe vreuna din ele în defavoarea
celeilalte. Fiºa de aici nu face decât sã-l întoarcã un moment la anii
frumoºi ai aventurilor sale spirituale, fiindcã mai ales acolo sunt
atâtea subiecte deschise pentru o emisiune radio sau un articol de
ziar, chiar ºi pentru redactorul Petru Cîmpian.

Rodnicia acestui jurnalist s-a consumat în cea mai mare parte în
paginile ziarului românesc. Debutul la ziar al lui Petru Cîmpian, relativ
întârziat faþã de colegii sãi de generaþie apropiatã, ªtefan Frãtean,
Ana Abrudan, Hortensia Olah, se petrece în primul an de studenþie
la Seghedin cu câteva note de cãlãtorie (Impresii argeºene, nr. 10, 15
mai 1972). Textul reþine prin interesul tânãrului jurnalist faþã de
reportajul de teren, dovedind  o atenþie sporitã  faþã de situaþii ºi
locuri de altfel cunoscute, dar din care poate extrage cu folos o stare
sau reacþie ineditã.

Practica jurnalismului de teren l-a pregãtit din timp pe redactorul
radio, pasiunea din ultimul deceniu, ’90, a lui Petru Cîmpian. Începem
cu aceastã activitate a sa, fiindcã ea acoperã în bunã parte interesele
intelectuale ºi ale celeilalte ipostaze a autorului. Nu a fost o altã cale
mai bunã de întâlnire dintre profesorul Petru Cîmpian ºi redactorul
radiofonic, decât formula interviului cultural. Ea i-a prilejuit pe de o
parte, un exerciþiu de logicã internã a întrebãrilor ºi de rigoare a
dialogului, pe de altã parte, avea acces, prin cei cu care dialoga, la
structura discursului ºi  la mediul intelectual al preocupãrilor
profesorului de literaturã. Redactorul pe undele radio ºi-a fãcut
ucenicia aici, la ziar, încã din perioada studenþiei. Primul interviu de
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presã scrisã este o convorbire cu György Beke, despre relaþiile dintre
scriitorii români ºi maghiari (nr. 11, 1 iunie 1973). El deschide seria
de interviuri, în parte cu personalitãþi literare, din anii de profesorat
la Seghedin. Aici în aceastã deschidere spre literaturã, prin formularea
unor întrebãri de specialist în literaturã se regãseºte ºi profesorul
Petru Cîmpian. Avram P. Todor, Ileana Postelnicu, Gabriel Dimisianu,
Mihai Sin sunt câteva din numele sonore ale istoriei literare care au
intrat în atenþia redactorului ºi profesorului. Dupã anii ’90, când
pãrãseºte învãþãmântul în schimbul postului de redactor-ºef al
emisiunilor în limba românã din cadrul studioului din Seghedin, Petru
Cîmpian era cel mai potrivit sã imprime ºi emisiunilor sale un înalt
grad de profesionalism ºi, mai ales, sã întreþinã ºi cota valoricã a
dascãlului de literaturã. Radioul îi permitea o mai mare libertate de
desfãºurare în utilizarea cu inventivitate a formelor de comunicare
(discuþii, dezbateri, evocãri ºi prezentãri, redactare ºtiri etc).
Redactorul radio nu l-a trãdat însã nici pe profesorul, care ºi-a mutat
publicul din  sala de seminar în spaþiul mai larg ºi mai generos al
comunitãþii cãreia i se adreseazã. Inconfundabilul Aici Radio Seghedin,
emisiunea în limba românã, salutul cu care dãdea ziua bunã în casele
românilor, deschidea lui Petru Cîmpian posibilitatea  unei „lecþii-
seminar” cu triplu mesaj, aºa cum mãrturisea într-un mod original
curentele care l-au lansat, într-un interviu al ziarului: „În acel atelier
al confruntãrii ideilor [la Catedra din Seghedin – n.n.] am reuºit ºi eu
sã mai fur câte ceva din «petruºianismul» sau «cosmismul» cunoscut
ºi recunoscut în rândul intelectualilor noºtri. (…) De aici încolo
triunghiul spiritual, format la catedrã, s-a lãrgit odatã cu prezenþa
cât mai frecventã a «frãteanismului» la Seghedin.” (nr. 52, 25
decembrie 1998). S-ar putea afirma cã sinteza celor trei orientãri se
regãseºte în toatã prestaþia de redactor radio: informare bazatã pe
rigoare, adevãr, delectare transmisã prin umor ºi stãri entuziaste,
educare prin speranþe ºi bucurii ale izbânzilor pentru membrii
comunitãþii. Nu e deloc întâmplãtor cã emisiunile lui Petru Cîmpian
au o cotã cultural-intelectualã ridicatã, din punctul de gândire ºi
concepere ale lor pânã la cel de difuzare ºi receptare. Acel Decembrie
’89 al tuturor românilor, când doi redactori, ªtefan Frãtean ºi Petru
Cîmpian, au demonstrat cel mai sublim ºi curat gest de solidaritate

româneascã, a fost, poate ºi gestul intim înalt al deciziei lui Cîmpian,
un colind trãit pe viu, care l-a scos în largul uman. ªi-a depãºit, prin
curãþenie ºi trãire, complexul cã nu-ºi mai aparþine sieºi, ºi cã
profesionalismul în jurnalisticã, ca ºi didacticismul de la catedrã, nu
pot mãrturisi bucuria regãsirii în ceilalþi, strigând pânã la epuizare
cântecul libertãþii: „Deºi am sosit în România ca ziarist, trebuie sã
mãrturisesc foarte sincer, cã nu am fost condus tocmai de principiile
profesionale. Am fost pãrtaºul unor momente istorice. Am trãit împreunã
cu oamenii acele clipe, când se cântau-prima datã liber- colindele de
Crãciun” (nr. 51–52, 24 decembrie 1999). În sala de curs a profesorului,
atunci, în 1990, lecþiile aduceau mireasmã de real, „foame de real”,
cum ar fi spus Nichita Stãnescu.

Din activitatea de profesorat rãmân în paginile ziarului o serie de
articole, comemorative sau omagiale, studii, medalioane literare, care
fãceau obiectul preocupãrilor cu studenþii seghedinieni. În intervalul
1982–1988, Petru Cîmpian scrie constant ºi riguros despre Fãnuº
Neagu, ªt. Aug. Doinaº, Ioan Alexandru, Vasile Dan sau Mircea
Cãrtãrescu. Aceste texte lumineazã ipostaza istoricului ºi criticului
literar, la fel de mobil în scris ca ºi pe undele radio. Iar dacã în 1983
primea distincþia pentru prestaþia de profesor ºi autor de studii, iatã,
în 1998, „Premiul de excelenþã” al Radiodifuziunii Maghiare îi
recunoºtea meritele pentru inventivitate ºi europenism  cultural ale
redactorului radio, în emisiunea ctitoritã de el, „Pe undele Europei”.
În rotunjimea personalitãþii lui Petru Cîmpian, s-a petrecut iarãºi
întâlnirea celor douã faþete, continuând aventura dincolo de orice
frontierã. Capitolul despre presa audiovizualã va reveni asupra acestui
ziarist, pentru prestaþia sa ca redactor radio ºi Tv.

6. Teodor  COSMA
     l debut de presã l profesor l preocupãri literare
Pasiuni de tot felul, care sã acopere cât mai multe zone ale

contactului cu limba românã, au motivat în bunã parte intenþiile
colaboratorilor de a ieºi public la ziarul românesc. Aceºti inimoºi
dascãli au transformat presa într-un dialog deschis cu cititorii, dar ºi
cu propriile lor preocupãri intime. Gândurile, fãrã astâmpãr din
ungherele intelectului ºi stãrilor lor, s-au regãsit în concertul
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gândurilor comunitãþii, ducând la întâlnirea intereselor individuale
cu cele colective. Când acestea din urmã sunt receptive faþã de
asemenea semnale venind dinspre individualitãþi, putem vorbi de rolul
formativ ºi constructiv pe care l-a jucat Foaia  în destinul comunitãþii.
Aceºti colaboratori nu rãmân doar simple nume, efemere în etapele
de apariþie ale ziarului, ci îmbogãþesc substanþial zestrea culturalã a
românilor.

Deschis spre cititorul tânãr, activ ºi prezent la toate acþiunile de
afirmare ale acestuia, Teodor Cosma (1930–2002) n-a fost numai
dascãlul cuminte de la catedrã, ci un destin angajat public  ºi un
colaborator  perseverent la ziarul românesc. A fãcut-o îmbinând douã
preocupãri majore: prima categorie e cea a prestaþiei de publicist, cu
deschidere spre creaþia literarã, îndeosebi compuneri scurte, proze
de evocare, ºi cealaltã categorie, aparþine intereselor profesionale,
ale prezenþei sale ca profesor în acþiunile elevilor, concursuri ºcolare,
tabere ale elevilor, rezultate deosebite la învãþãturã. Pe cât de harnic
a fost în al doilea plan al manifestãrilor personalitãþii sale, pe atât de
supravegheat ºi atent rãmâne Teodor Cosma în creaþia beletristicã.
Comunã amândurora le este o luminã interioarã a gestului uman,
dincolo de care ºi activitãþile de grup ori cele individuale  recompun
un portret senin, care mizeazã pe pasiune ºi implicare conºtient
asumate. Am fi nedrepþi dacã am omite cã praful ideologic de pe
articolele de eveniment nu ameninþã sinceritatea actului de a publica.
Câtã vreme acesta pierde teren în textele de literaturã ale lui T. Cosma,
însãºi prestaþia de jurnalist-corespondent capãtã o altã dimensiune,
luminatã fiind de predilecþia povestirii. Între pasiuni individuale ºi
sarcini comunitare, trebuie cãutatã valoarea textelor acolo unde ea
pune accent pe gust ºi talent. Debutul de presã se petrece cu un
material despre organizarea internã a elevilor de la cãminul „I. C.
Frimu” ºi acþiunile prin care elevii cãminiºti iau cunoºtinþã de intenþiile
conducerii instituþiei. Textul O nouã metodã de a cunoaºte noii elevi
(nr. 13, 1 iulie 1958) se opreºte asupra unei întâlniri a conducerii cu
membrii sfatului elevilor, prilej cu care a avut loc un util dialog între
cãminiºti ºi viitorii aspiranþi la acest statut. Teodor Cosma, îi aminteºte
pe directorul cãminului, Gh. Santãu, ca ºi pe elevii Gh. Mihãiescu,
Vasile But, Elisabeta Alb, componenþi ai sfatului elevilor. Antrenarea

directã în acþiunile elevilor a dus ºi la cooptarea în 1958 a profesorului
T. Cosma în proaspãtul consiliu pedagogic, constituit pe lângã
U.D.R.U., alãturi de prof. Pálffy Endre, Csanádi Lajosné, Marius Turcu,
Iosif Balogh. Colaboratorul va urmãri de acum încolo îndeaproape
acþiunile organizaþiei UTC a elevilor de la liceul julan.

Mare parte din colaborãrile lui Teodor Cosma sunt organizate sub
forma unor corespondenþe  despre activitãþile deosebite ale pionierilor
ºi ºcolarilor. Texte precum Detaºamentul de pionieri „George Coºbuc”
din Jula (nr. 24, 1 dec. 1958), Rodul muncii bune (nr. 1, 1 ian. 1969),
Noua conducere a organizaþiei UTC (nr. 4, 15 febr. 1971) au structura
unor articole informative, care dau nume de elevi, date despre
preocupãrile lor actuale ºi de perspectivã, precum ºi iniþiative  ale
elevilor de a lua legãtura prin corespondenþã cu detaºamente din
România. Degajate de  unele concesii ideologice ale timpului, astfel
de articole rãmân un document de epocã, menite sã alcãtuiascã
diagrama unor activitãþi diversificate pentru antrenarea pasiunilor
elevilor julani. Cât despre prestaþia de profesor a lui Teodor Cosma,
ziarul i-a înregistrat, prin materiale de prezentare, contribuþia la
sãrbãtorirea  a 20 de ani de la înfiinþarea liceului (Sub semnul
solidaritãþii mondiale, nr. 24, 15 dec. 1969), sau prin articole de sintezã
legate de prestaþia de la cãmin (Bilanþ de jumãtate de an la cãmin,
1973). Poate de aceea, în 1963, când s-a pus problema constituirii
unui colectiv redacþional social, ca for de consultare pe lângã U.D.R.U.,
Teodor Cosma este cooptat, alãturi de Gh. Martin, Marius Turcu, Ilie
Ivãnuº, Mihai Cozma.

Activitatea de colaborator nu poate ocoli ºi pasiunea pentru prozã
scurtã a profesorului Teodor Cosma. Când în 1960 se punea problema
constituirii unor colaboratori din interiorul comunitãþii, ziarul încerca
antrenarea tinerelor talente, prin organizarea unui concurs public de
scrieri literare. În nr. 7,1 aprilie 1960, se publicã rezultatele acestui
concurs, la care Teodor Cosma obþine un premiu special pentru
povestirea  cu implicaþii biografice Eliberarea tatei. Este de mirare de
ce autorul s-a retras o vreme din ieºirile cu asemenea texte, când
scrierile sale au un aer personal ºi stãpânesc bine tehnica naraþiunii
concise. Un text din 1973, Dupã pãrerea mea…, deºi nu e prozã
curatã, atinge cele douã deschideri ale naraþiunilor sale: un tip de
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atitudine uºor criticã ºi lumina unei poezii reconfortante. În acelaºi
an, 1973, publicã una din cele mai solide construcþii narative, Moartea
cerbului (nr. 9, 1 mai 1973), un amestec de tainã a naturii ºi ameninþare
din partea legii. De altfel, suspansul, scenele de încordare ºi tensiune
a trãirilor, fac casã bunã cu poezia unei naturi în care joaca de copil
proiecteazã toate visurile neîmplinite. Prozele Cumplita iarnã, Inimã
de copil au calitãþile unei naraþiuni strânse, cu o mare economie de
mijloace ºi date epice: personaje, timp, spaþiu sugerate din câteva
linii esenþiale. Nedreaptã este tãcerea sub care  prozatorul Teodor
Cosma s-a retras, când ziarul ºi anexa sa anualã, calendarul, puteau
valorifica un bun mânuitor al scrisului literar, cu plãcute surprize
pentru cititorul de azi.

7. Mihai COZMA
     l debut în presã l profesor l autor de manuale
Comunitatea româneascã din Ungaria poate avea un sentiment

de siguranþã ºi stabilitate, câtã vreme  prezenþa activã a profesorului
Mihai Cozma lucreazã cu râvnã la veghea limbii române. Sociabil  ºi
agreabil în cercul intelectualilor, înconjurat ºi aºteptat cu dragoste ºi
preþuire de atâþia din foºtii sãi studenþi filologi seghedinieni, generos
pânã la identificare cu semenii sãi, Mihai Cozma (n. 1938) n-a avut
nicicând orgolii sau complexe care sã creeze inconforturi sau reacþii
imprevizibile. Când mustrãtor pãrinteºte, polemic pe alocuri, când
probleme majore ameninþau unitatea comunitãþii, când jovial ºi
sfãtos, pus pe gluma binefãcãtoare, profesorul ºi publicistul rãmân o
vocaþie constructivã ºi o mare conºtiinþã româneascã, care trebuie
curtatã cât mai des de generaþiile de azi, pentru a gãsi cheia unitãþii
în jurul trãirii pentru limba românã ºi pasiunea asumãrii unei
responsabilitãþi superioare în nume colectiv.

Sã fi deschis oare interesul pentru limbã tocmai jocurile de
dezlegãri tip rebus organizate de Libertatea noastrã (suplimentul Vocea
tineretului) în 1955, când elevul pe atunci Mihai Cozma câºtiga
premiul I ºi fãcea tentativa ieºirii publice în presã? Dupã cum, ne
putem întreba dacã jocul teatral din piesa lui Tamási Áron, în rolul
lui Doboº, tot din 1955, stârnea interesul pentru limba rostitã,
declamatã? Exerciþiul limbii prin joc trece uºor în exerciþiul prin scris.

În acelaºi an, 1955, consemnãm debutul publicistic al tânãrului
student budapestan, cu un articol de atitudine ºi opinie despre
problemele sociale ºi culturale ale studenþilor ºi profesorilor. Articolul
ªedinþa bursierilor la Budapesta, publicat în Libertatea noastrã, an V,
nr. 21/ 14 octombrie 1955 face proba unui stil limpede, riguros în
construcþie ºi ton uºor critic. Încearcã ºi practica adaptãrii unor scrieri,
ca instrumente în exerciþiul corelaþiilor de semnificaþii, publicatã în
chiar ultimul numãr al Libertãþii noastre din anul miºcãrilor radicale,
1956 (O conferinþã izbutitã, în nr. 21/ 11 octombrie 1956). Rãmâne
ºi azi un mister întreruperea colaborãrii la ziar (în noua sa formulã,
Foaia noastrã) multã vreme dupã acest demaraj bun ºi de înaltã þinutã.
Presa îi urmãreºte doar activitatea ca student în compania Mariei
Selejan sau a lui Ioan Mândruþãu (în nr. 7/ 1 aprilie 1959) sau în
materiale semnate de colegul mai tânãr Gh. Petruºan (în nr. 24/ 15
decembrie 1959). Participã în 1960 la o cãlãtorie de studii în România,
alãturi de Emil Bodircã, Gh. Petruºan, Ana Selejan ºi Domokos Sámuel
(în nr. 19/1 octombrie 1960). Acelaºi coleg de studenþie, Gheorghe
Petruºan consemneazã activitatea colegilor absolvenþi-practicanþi la
clasã (Alexandru Király, Ioan Mândruþãu, Mihai Cozma) sub
coordonarea prof. Pálffy Endre. Anul 1961 devine astfel anul de debut
al carierei profesionale a lui Mihai Cozma, atât ca dascãl de limba
românã, cât ºi ca implicare în acþiunea conjugatã a culegerii
folclorului. Un plus de vigoare ºi tinereþe venind dinspre proaspeþii
licenþiaþi, Mihai Cozma ºi Alexandru Király, rãzbate la o consfãtuire
organizatã în martie 1962 la ELTE (Gh. Petruºan, O acþiune pentru
culegerea folclorului românesc din þarã). Raporturile colegiale din
studenþie dintre cei doi, Gh. Petruºan ºi Mihai Cozma, au condus la
inaugurarea la catedra de românã din Seghedin a unei echipe de
dascãli activi ºi animatori culturali de aleasã prestaþie intelectualã.
Articolul lui Gheorghe Petruºan, Preocupãrile unui tânãr profesor,
apãrut în Foaia noastrã, an VI, nr. 14/ 15 iulie 1962, îl surprinde pe
tânãrul asistent de la ªcoala Pedagogicã din Seghedin, Mihai Cozma,
cu proiecte complexe, un plan al culegerii de folclor, studii despre
dialectele din Ungaria. Ziarul îi înregistreazã permanent prestaþia ca
profesor, fie prin implicarea în activitãþi de perfecþionare (Bichiºciaba
– 1967, Jula – 1970), fie prin participarea la cursuri de varã sau stagii
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practice cu studenþii (Sinaia – 1968, Oradea – 1970), fie prin
intervenþii cu conferinþe despre limba românã în ºcoalã (nr. 9/1 mai
1969).

Analizând presa româneascã din unghi cultural, am avut surpriza
sã constatãm, în cazul lui Mihai Cozma o atitudine ºi un caracter de
înaltã clasã, o verticalitate a gesturilor ºi intervenþiilor sale, care nu
lasã locul unui comportament public duplicitar. Implicarea în treburile
obºtei (fie în comisia redacþionalã, în anul 1963, fie în cea de
învãþãmânt, în 1969), responsabilitatea care i-a ºi insuflat pasiunea
pentru lucrul bine fãcut ºi temeinic gândit, ca ºi amãrãciunile pe care
le-a purtat cu stoicism, dar fãrã rãutãþi ºi invidii, nu l-au descurajat
ºi nici nu l-au fãcut sã abandoneze lupta pentru competenþã ºi  rigoare.
Aºa se face cã uneori este prea prezent, alteori se retrage circumspect,
pentru a regândi o atitudine sau alta. Profesorul este dublat de un
combatant tenace, antrenat în apãrarea integritãþii ºi independenþei
ziarului românesc. Intervenþiile sale polemice, atunci când tot felul
de vânturi ideologice ameninþãtoare se abãteau asupra sorþii
periodicului românesc, au cãutat sã menþinã o cotã valoricã ziarului
ºi sã imprime o conºtiinþã activã în rândul cititorilor. La începutul
anului 1970,  într-o ºedinþã redacþionalã deosebit de aprinsã, s-a
ridicat din nou problema ziarului (conþinut, titlu, limbaj). Referatul
redacþiei  punea chestiunea adaptãrii limbajului ziarului la nivelul
cunoºtinþelor cititorilor. Reacþia lui Mihai Cozma venea atunci din
partea unui specialist în limbã, mai ales în limba românilor din
Ungaria, încât articolul sãu Câteva observaþii în legãturã cu limbajul
gazetei Foaia noastrã (în nr. 3/1 februarie 1970), polemic ºi corectiv,
formula un principiu elementar, care disocia un tip de limbaj
gazetãresc identificat cu limbajul dialectal de unul literar, care þinea
de presã în sine: „Dacã nu mã înºel, limbajul „dupã gustul cititorilor
noºtri” în cazul acesta ar fi un limbaj dialectal. Se pune întrebarea: ce
vrem noi, care ºi scopul nostru? Ridicarea limbajului dialectal la nivelul
limbii ºi nu invers!”. Speranþa revigorãrii ºi a unui „aer” proaspãt, ca
ºi necesitatea de a avea un teren liber de afirmare, în condiþiile în
care douã refuzuri are din partea redacþiei ziarului ºi a comunitãþii
(nici o ºtire nu s-a dat în legãturã cu o lucrare a profesorului, Uniunea
s-a arãtat dezinteresatã de un bogat material folcloric strâns de

profesori, în anul 1971) l-au fãcut pe Mihai Cozma sã se ataºeze
grupului de iniþiativã al noii publicaþii Timpuri, care pornea la drum
în 1985. Aici îºi publicã studiile punând limpede problema limbii
materne (Situaþia limbii noastre materne, Timpuri, 1985). O nouã
tentativã de implicare, cu responsabilitate ºi pasiune, pentru soarta
ziarului o are în 1990. În douã importante articole, Mihai Cozma
oferã soluþii din cele mai bune pentru o eficientizare a prestaþiei
ziarului. În primul, Despre presa noastrã (nr. 7/15 februarie 1990)
propune o distribuþie mai funcþionalã a presei, prin deschiderea spre
cititorii tineri ºi spre creaþiile intelectualilor (literaturã, arte plastice,
cercetãri etnografice). Cel de-al doilea, Urgentarea reînnoirilor (în nr.
14/6 aprilie 1990) avertizeazã asupra pasivitãþii redacþionale faþã de
soarta ziarului, absenþei unui scop bine definit ºi necesitãþii înnoirii
stilului care sã aducã cititori mulþi ºi constanþi.

Profesorul ºi publicistul Mihai Cozma vin cu un orizont larg ºi
dinspre cercetare, fie din domeniul lingvistic (Cuvinte ºi expresii
româneºti, Pentru conversaþia în limba românã), fie din cel
didactic, ca autor de manuale (Istoria literaturii române, 1964,
Metode ºi procedee pentru predarea limbii ºi literaturii materne,
1970, Gramatica limbii române, 1979, Limba românã, 1998).
Cauza pentru care pledeazã este pasiunea cercetãrii de o viaþã a
dascãlului, „însuºirea cuvintelor în aºa fel ca limba românã sã devinã
o limbã activã, adicã o limbã vorbitã” (în nr. 4/15 febr. 1970).
Adãugãm la acestea cã o preocupare din anii ’80 (Comportamentul
naþionalitãþii române în utilizarea limbii dialectale) revine în
actualitate, printr-o demonstraþie de atitudine ºi o argumentare la
obiect, într-o problemã spinoasã, angajând la dialog întreaga
intelectualitate, Ce români suntem noi? (în Foaia româneascã, an III,
nr. 15/ 14 aprilie 2000).

Tinereþea activã, generozitatea comunicãrii, seninãtatea
luminoasã a comportamentului sãu, rãmân ca o invitaþie la dialog
plãcut între generaþii. Pe aceastã mizã pot conta oricând  tinerii liceeni
de azi, dacã au virtutea credinþei pânã la  capãt într-un ideal comunitar
ºi îºi asumã vocaþia de luptãtor nicicând înfrânt, pe care le-o oferã
Mihai Cozma.
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8. Ana CRIªAN
     l debut publicistic l profesoarã  l  reportaj
De-a lungul existenþei sale semicentenare, Liceul românesc din

Jula ºi-a fãcut o frumoasã ºi bogatã carte de vizitã, nu numai prin
elevii de ieri-azi personalitãþi active în viaþa comunitãþii româneºti
din Ungaria, dar ºi printr-o pleiadã de dascãli inimoºi, care au luminat
ºi construit rotund aceastã tradiþie a ºcolii româneºti. Iar dacã ,în
bunã parte din traseul istoric, destinul ºcolii a însoþit destinul ziarului
românesc, centrul de selecþie ºi de formare al viitorilor redactori ºi
colaboratori ai Foii a rãmas ºcoala julanã cu elevii ºi dascãlii ei. Ana
Criºan (n. 1937) aparþine unei asemenea generaþii de vârf a
intelectualitãþii româneºti, a cãrei evoluþie ºi formare a urmat traseul
liceului ºi al ziarului,  aproape identificându-se, de la vârsta ºcolarã
pânã la cea de profesor. Formatã ea însãºi în preajma unor dascãli ºi
colegi de prestigiu  profesoral ºi gazetãresc, ºi având modelul unor
pasiuni angajate în treburile comunitãþii (Lucia Borza, Gheorghe
Santãu, Iosif Balogh, Margareta Leu, Margareta Caciora, Ion Hotea), a
deprins de timpuriu practica angajãrii ºi implicãrii culturale, pentru
ca, la rându-i, sã constituie un factor mobilizator al energiilor creatoare
ale elevilor sãi ºi un formator de condeie jurnalistice. Revenitã la
liceul care i-a dat impulsul tineresc  al ieºirii în presã, profesoara Ana
Criºan a ºtiut sã insufle elevilor ei pasiunea pentru scris ºi sã-i sprijine
îndeaproape, topind în elanul lor adolescentin bucuria izbânzilor de
duratã ºi entuziasmul primului debut de presã.

Din chiar primul an, când apãrea Libertatea noastrã, ziarul a reuºit
sã antreneze o generaþie de tineri dornici de a scrie la ziar. O aflãm
pe Ana Criºan, elevã în clasa a VIII-a, cu o corespondenþã-reportaj
de la Otlaca-Pustã, Viaþa nouã în Pusztaottlaka, debut de presã, în
nr. 8 din 5 august 1951, care ºi deschide gustul pentru însemnãri de
teren ºi practicã descrierea unui eveniment. Suplimentul ziarului,
Vocea tineretului, din 1952, apãrut la început în corpul gazetei,
confirmã în anii de liceu ºi un debut literar, cu poezia La ºcoalã, o
creaþie de ºcolar concisã, construitã bine la nivelul rimei. Perioada
liceului a fost fertilã pentru scrisul gazetãresc al Anei Criºan. În 1955
în acelaºi supliment, de data aceasta separat de ziar, publicã un
medalion despre  omul de ºtiinþã sovietic N.E. Iucovschi (Biografia

lui N.E. Iucovschi) ºi trimite corespondenþe de la acþiunile liceului
din Jula. Materialul sãu Munca clasei a III-a, apãrut în supliment, nr.
1–2/ 1955, face un bilanþ al rezultatelor la învãþãturã ale elevilor de
clasa a III-a liceu, la sfârºitul anului ºcolar, amintind printre  cei fruntaºi
pe Mihai Cozma, Elisabeta Rotyis, Maria Botye, Ana Buta, Petru Santãu.
În 1956, când este studentã la Debreþin, apare în ziar cu o
corespondenþã despre începutul anului universitar (Începutul anului
ºcolar la Universitate, în nr. 20/ 27 septembrie 1956).

O tãcere mult prea mare acoperã intervalul dintre studenþie ºi
profesoratul de la Jula, când Ana Criºan iese din nou în presã abia la
sfârºitul anului 1970. Un interval în care, în umbra ziaristului tânãr
afirmat cândva, ºi-au luat curajul generaþii de liceeni care au trãit
pasiunea debutului, sub semnul protectoratului Anei Criºan, de la
Petru Mihoc, Ioan Halász, Teodor Bãican, V. Roxin, ªtefan Oroian,
Hortensia Olah, la ªtefan Frãtean, Tiberiu Iuhas, Maria Mihuþ ºi atâþia
alþii. Dupã douã decenii de la apariþia presei în limba românã, Ana
Criºan este cea care face, cu acest prilej o evocare caldã a
începuturilor, în pragul revenirii redacþiei ziarului la Jula (Douã decenii,
în nr. 4/ 15 februarie 1971). Se poate cã acest moment rememorativ
sã fi dat un nou impuls activitãþii jurnalistice, fiindcã abia de acum
se constatã o colaborare mai frecventã ºi mult mai diversificatã la
ziar a Anei Criºan.

Începe cu o poezie socialã, Pentru toþi, în care stãpâneºte arta
versificaþiei ºi evocãrii (în nr. 17/ 1 septembrie 1971) ºi mãreºte
numãrul colaborãrilor, cu reportaje, schiþe, articole aniversare de
conjuncturã (precum În cinstea unei aniversãri istorice, în nr. 6/15
martie 1972). O idee ingenioasã, care sã antreneze elevii, printr-un
joc matur, la asumarea unei responsabilitãþi ºi la constituirea unui
cadru de manifestare a spiritului lor creator, iniþiazã Ana Criºan, fie
prin formula unei instituþii majore (Consfãtuirea rodnicã a
Parlamentului elevilor julani, în Foaia noastrã, an XXII, nr. 22/ 1
noiembrie 1972), fie prin antrenarea tinerilor în practica jurnalisticã
(Ancheta redactor-cititor, în suplimentul Vocea tineretului, an. I, nr.
11/ 1 iunie 1974), sau prin iniþierea unor concursuri (de matematicã,
de ortografie). în cadrul cercului „Foii noastre” (în nr. 6/ 15 martie
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1975). Paralel, Ana Criºan scrie cronici de eveniment cultural
(Sãptãmâna româneascã, Cronica întâlnirii de zece ani, în 1974).

Prestaþia ei ca profesoarã ºi ca publicist a fost încununatã de
evenimente plãcute: pe de o parte de interviuri ºi profiluri publicate
în ziar (D.M., O distinsã profesoarã, în nr. 10/ 15 mai 1973, Un sfert
de veac la aceeaºi ºcoalã, în nr. 34/ 22 august 1986, M. Kozma, Pedagog
emerit la Liceul Bãlcescu, în nr. 27/6 iulie 1990), pe de altã parte de
amintirile personale, cu mult conþinut ºi plãcute momente, exprimate
în  creaþii literare (Amintire, în nr. 6/8 febr. 1991, Au trecut ani ºi ani,
în Noi, nr. 40/ 2 oct. 1992). Iar dacã printre rândurile ultimului
interviu, gãzduit de revista Liceenii (an I, nr. 4), se strecoarã nostalgia
anilor petrecuþi la liceul din Jula, pânã la predarea ºtafetei profesorale
foºtilor ei elevi, revenirea în presa tinerilor de azi încheagã rotund o
viaþã pusã în afirmarea tinerilor. În interviul luat de Andreea Gurzãu,
mai tânãra în ale scrisului jurnalistic, citim azi ºi acest schimb de
pasiuni ºi responsabilitãþi: jurnalistica a trecut bine ºi fãrã complexe
pe umerii tinerilor. E un semn cã prezenþa Anei Criºan rodeºte încã
spornic la  Liceul Românesc din Jula. Nu în ultimul rând, prezenþa ei
ºi azi în paginile Foii prin provocarea inteligenþei elevilor la cunoscutele
concursuri tip rebus ori anagrame, care rãspund preocupãrilor de
culturã generalã ale dascãlului de altãdatã. Pe câtã pasiune, pe atâta
dãruire nestinsã ºi în anii frumoºi de pensie petrecuþi tot în preajma
elevilor de la liceul julan.

9. Elena  CSOBAI
    l debut în presã l corespondenþe l cercetare
Ziarul a încercat, de-a cursul anilor, sã-ºi atragã cititorii tineri,

încã de pe bãncile ºcolii, antrenându-i la tot soiul de concursuri ºi
jocuri de dezlegãri ºi logicã, de limbã românã (Clubul isteþilor sau
Cine ºtie, sã ne scrie), pe diverse teme de culturã generalã, exersându-
le astfel ºi posibilitãþile de exprimare ºi comunicare. În acest fel, se
realiza ºi un dialog direct între redacþie ºi cititori, pregãtind terenul
propice pentru încurajarea unor scrieri ale tinerilor ºi înlesnirea unor
colaborãri care vor confirma cã începuturile lor au fost de bun augur.
Dacã e sã-i amintim pe Mihai Cozma (Seghedin), Marius Maghiar
(Budapesta), Maria Berényi (Apateu), Mihai Bihari, Mihai Gurzãu (Jula),

parte din aceºtia au devenit ulterior colaboratori serioºi ai
sãptãmânalului.

Cu participarea la un asemenea concurs organizat de Foaie a
început ºi traiectoria colaborãrilor Elenei Csobai (n.1952) [-Elena
Munteanu-]. Deºi ziarul o aminteºte printre fruntaºi la concursul de
limba românã (secþia povestire) în 1965 sau la cel de dezlegãri din
1967, ºi cu toate cã mulþi din colegii ei liceeni (Gh. Avrãmuþ, Teodor
Bãican, Teodor Cosma, Petru Mihoc) începuserã deja sã publice
corespondenþe la ziar, iar rezultatele o îndreptãþeau sã iasã de acum
în presã, Elena Csobai amânã debutul de presã  spre clasa a III-a de
liceu. Mai mult chiar, debutul la ziar are loc surprinzãtor cu poezie,
deºi gazeta nu semnalase acest fapt, cum o fãcuse în cazul altor elevi,
la rubrica special instituitã, Din creaþia elevilor noºtri. Poezia Sosirea
primãverii (nr. 8, 15 aprilie 1969), alãturi de o alta, publicatã spre
momentul absolvirii liceului, De ziua mamei (nr. 9, 1 mai 1970), au o
imaginaþie beneficã, învãluitoare, dincolo de aerul inocent al vârstei
ºi nesiguranþa stãpânirii artei versului. Ne întrebãm ºi în cazul sãu
care au fost resorturile abandonãrii acestui exerciþiu liric ºi, mai ales,
care a fost pricina cã înseºi colaborãrile cu corespondenþe se lasã
multã vreme aºteptate, dupã ce fusese o prezenþã activã ºi remarcatã
de ziar la diferite concursuri ºcolare?

Dupã terminarea studiilor superioare, Elena Csobai se antreneazã
direct în organizarea unor conferinþe  în cadrul taberelor etnografice
organizate în diverse localitãþi. Încã din 1977 scrie un articol despre
tabãra internaþionalã de la Zánka (nr. 17, 1 sept.), apoi susþine
constant tinerii din taberele deja tradiþionale, alãturi de Emilia Martin.
O parte din colaborãrile ei au ca subiect o descriere în detaliu a
activitãþilor organizate în cadrul acestor tabere: Cenadul Unguresc –
1983, Otlaca-Pustã – 1985, Bãtania – 1987. Ele acoperã zona
reportajului cultural, cu o prezentare a scopurilor, participanþilor ºi
o scurtã dezvoltare a locurilor vizitate ºi cercetate. Aceastã activitate
de teren i-a antrenat Elenei Csobai predilecþia pentru publicistica
istorico-etnograficã. Numai cã muzeologul Elena Csobai a avansat
încã din 1979  ipoteze viabile pentru demararea unui program coerent
de valorificare a istoriei locale, în speþã a minoritãþilor.

Articolul Despre cercetarea istoriei locale a minoritãþilor (nr. 3, 21
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ian. 1979) deschide, de fapt, cea mai consistentã preocupare a Elenei
Csobai, cercetarea istoricã a datelor folclorice, etnografice sau
culturale, care se leagã de destinul românilor. Ca ºi în cazul colegei
de la muzeul din Jula, Emilia Martin, muzeologul de la Bichiºciaba
are la îndemânã documentul pãstrat, pe care îl coreleazã cu datele
obþinute pe teren. O rigoare mai susþinutã, acolo unde simte cã rãmâne
descoperitã în a afirma un lucru improbabil, face ca aceste colaborãri
sã capete, uneori, caracterul unor proiecte de studii distincte. Sfera
de interes a cercetãtorului cuprinde o paletã de sondare mult mai
largã. De la istoria  manuscrisului lui Teodor Voniga (1982),  ori despre
soarta unor cãrþi, colecþii, biblioteci dintre cele douã rãzboaie (1985),
pânã la istoricul unor personalitãþi ale timpului, care s-au intersectat
cu destinul românilor locali, Gh.Voniga – 1985, Dumitru Ciumpilã –
1989, Elena Csobai dispune de certe calitãþi de asociere ºi analizã a
documentelor, pânã la valorificarea lor totalã. Poate de aceea, în echipã
cu Emilia Martin, dupã anii ’90 s-a recurs la o formulã mixtã a
cunoscutelor tabere, acoperind ºi scopurile etnografice ºi cele de istorie
localã. Prin aceastã deschidere plurifuncþionalã s-a putut motiva ºi
intrarea Elenei Csobai în grupul select al cercetãtorilor, unde
rezultatele activitãþii sale au cãpãtat program ºi rigoare
instituþionalizate. Rodul acestor colaborãri sunt primele încercãri
monografice asupra comunitãþilor româneºti din localitãþile Pocei
(1990), Aletea (1996), Bichiºciaba, Ciorvaº (1997), ori primul studiu
de sintezã istoriograficã, Istoricul românilor din Ungaria (1996).
Colaborarea cu colega de la Jula, la fel de relevantã pentru spiritul de
echipã pentru aducerea la luminã a unor documente despre destinul
spiritual al românitãþii, rãmâne cartea-album Vestigiile Bisericii
Ortodoxe Române din Ungaria (1999). Aceastã implicare i-a permis
sã se miºte cu uºurinþã în colaborãri la diverse publicaþii, Izvorul, Din
tradiþiile populare ale românilor din Ungaria, Békés Megyei Múzeumok
Közleményei, unde conjugã datele istorice, etnografice, cu cele
culturale, lingvistice, religioase. Seriozitatea ºi pasiunea au încurajat
comunitatea sã-i dea girul de a fi redactorul unei reviste anuale,
Lumina, revistã care încearcã sã se aºeze în buna ºi nobila tradiþie a
celui care a fondat-o, David Voniga. Istorie, tradiþii, documente, dar
ºi creaþie literarã, recenzii ºi însemnãri despre evenimentele majore

ale comunitãþii, le poate gãsi cititorul interesat de trecut ºi prezent.
Pe cât omeneºte se poate vorbi de contribuþii individuale, care zidesc
azi temelii, chemând la dialog personalitãþi din trecut cu cele ale
prezentului, pentru a pune la adãpost de ameninþãri un tineret
întrebãtor despre soarta sa, neodihna grupului de intelectuali, cãruia
îi aparþine Elena Csobai, încununeazã pasiuni care ard etape cu bunã
rostire. Ideea restituirii unor personalitãþi julane, din Foaia româneascã
a anului 2003 stã mãrturie despre rodul activitãþii sale de cercetare,
poate, pentru proiectul unei cãrþi care se impune pentru acest spaþiu
cultural.

10. Sámuel DOMOKOS
     l profesorul l istoricul literar l cronicarul literar
Intelectualitatea româneascã din Ungaria, în special, breasla

dascãlilor de limbã ºi literaturã românã, datoreazã mult celor douã
centre de formare ºtiinþificã ºi didacticã, ºcolile superioare din
Budapesta ºi Seghedin. Dupã anii ’50, când s-a pus problema
constituirii ºi formãrii unei elite intelectuale a comunitãþii, implicarea
catedrei de la Budapesta trecea dincolo de comandamentele strict
administrative ale momentului, spre o acþiune responsabilã, încãrcatã
de multã energie intelectualã ºi întreþinutã de pasiune ºi generozitate
din partea primilor ei dascãli. Poate nu greºim dacã afirmãm cã grupul
iniþial al profesorilor budapestani, Sámuel Domokos, Endre Pálffy,
László Gáldi,  Nagy Béla, a fost cel mai aproape de nevoile comunitãþii
româneºti din Ungaria, dar ºi cel mai rodnic, din întreaga perioadã
postbelicã. Cel puþin, primii doi, foarte activi pentru comunitatea
româneascã, au ºi fost simþiþi ca atare, fiind acceptaþi ºi integraþi în
intelectualitatea de vârf a acesteia. Amintim cã anul 1949, la
deschiderea catedrei de românã, a fost ºi momentul prielnic al întâlnirii
fericite dintre primii studenþi români din Ungaria ºi cei doi profesori,
atunci intraþi la ªcoala Superioarã Pedagogicã „Apáczai Csere János”.
Aºa ne putem explica ºi raþiunea pentru care între comunitatea
intelectualilor români ºi aceºti dascãli s-a legat ºi o relaþie afectivã,
profesionalã, care a condus la recunoaºterea profesorilor ca
aparþinãtori românilor din Ungaria. Un al treilea câºtig valoric a fost
pentru ziarul românesc, pornit ºi el la drum în 1950. Ambii profesori
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au colaborat la pagina literar-culturalã a ziarului, cu importante studii
de istorie ºi criticã literarã, publicându-ºi aici, la ziarul românesc o
mare parte din opera lor.

Cantitativ ºi calitativ, opera lui Sámuel Domokos (1913–1995)
[D.S.] se aflã depozitatã în paginile periodicului românesc. Se uitã
azi prea lesne aceste contribuþii ale scriitorului ºi se reþin  mai mult
volumele sale, ºtiut fiind cã la gazeta românilor a avut terenul liber
de afirmare ºi cã a ridicat cota valoricã a ziarului. Debutul de presã
se petrece în primul an de apariþie a Libertãþii noastre cu o cronicã
teatralã la un spectacol de la teatrul Vidám Színház din Budapesta.
Articolul Reprezentarea piesei O noapte furtunoasã de I. L. Caragiale
la Budapesta, semnat D.S., apare în nr. 7, 1 iulie 1951, p. 2  ºi care
deschide  pagina literarã a ziarului, înregistreazã prima reprezentare
a unei piese de Caragiale în 1949. El este urmat, între 1951–1955 de
medalioane literare nesemnate, dar, dupã stil ºi formulã aparþin lui
Domokos Sámuel (V. Alecsandri, Caragiale, Eminescu, Petõfi, Anton
Pann, Zrínyi), precum ºi o prezentare a proiectului de ortografie
românã (în nr. 22, 15 noiembrie 1952). Din aceastã perioadã dateazã
ºi cercetãrile de arhivã ale lui S. Domokos, îndeosebi cele legate de
traduceri din scriitori români în limba maghiarã (Operele scriitorilor
români în traducere maghiarã, în nr. 6, 16 martie 1956). Primele studii
de literaturã comparatã ºi de istorie literarã, publicate în ziarul
românesc, apar în 1956 (A. Toma ºi Petõfi, în nr. 9, 27 aprilie 1956).
Este ºi anul când dupã teza de candidaturã, S. Domokos preia la
catedra de la ELTE cursul de istoria literaturii române, secolul al XX-
lea. Paralel, se preocupã ºi de traducerile scriitorilor maghiari din
scriitori români (Poeþi români în traducerea lui József Attila, în nr. 11,
26 mai 1956).

O zonã pe care se miºcã cu rigoare ºi care îi este dragã este cea a
istoriei literare româneºti cu ecouri în limba maghiarã. Din anul 1956
ºi pânã cãtre sfârºitul vieþii sale, Sámuel Domokos a fost un neobosit
cercetãtor al receptãrii scriitorilor români în spaþiul cultural maghiar,
devenind unul din cei mai buni specialiºti în domeniu. De la articolul
Nuvelele lui Sadoveanu în limba maghiarã din 1956, la ciclul de studii,
Opera lui [Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, V. Alecsandri, M. Eminescu,
G. Coºbuc, Octavian Goga, etc.] în limba maghiarã  din anii 1984–

1985, atestã o disciplinã tenace a muncii de documentare ºi un
orizont larg, comparativist al analogiilor. Aceste studii gãzduite iniþial
în ziarul românesc au constituit baza volumelor academice îngrijite
de Sámuel Domokos, Bibliografia literaturii române în limba maghiarã,
vol. I, II, (1966, 1978), de departe, cea mai importantã lucrare
documentarã a autorului, un instrument de neocolit pentru orice
cercetãtor în istoria literarã. Munca de documentare i-a prilejuit
autorului ºi ocazia de a propaga literatura românã în limba maghiarã.
Traduceri din poeþi români, Arghezi (1961), Al. Macedonski, Lucian
Blaga (1963), Ion Pillat (1965).

Istoria literarã este completatã de monografia unor autori români
(Octavian Goga, 1971, 1978) ºi de cronica literarã, ca studii literare
aplicate folosind analiza comparatã. În 1958 revista Nagyvilág
înregistreazã o recenzie laudativã semnatã de S. Domokos la volumul
de poezii traduse de Eugen Jebeleanu, poetul cu care profesorul
budapestan a întreþinut constante relaþii de prietenie intelectualã.
Cronicarul literar, preocupat la început de folclorul ºi tradiþiile
românilor din Ungaria, înregistreazã la ziarul românesc talente native
în ale povestitului, precum Vasile Gurzãu în 1968 ºi Teodor Sava
(Horele mortului ale lui Teodor Sava, în nr. 5, 4 februarie 1979), studii
din care se vor dezvolta volumele antologice de basme ºi hore, apãrute
în 1968 ºi 1989.

Scrisul lui Domokos Sámuel acoperã ºi câteva note de cãlãtorie,
glose pe marginea cercetãrilor (Note pariziene, în nr. 4, 15 febr. 1969)
sau criticã de poezie contemporanã (Poezia lui Aurel Rãu, în nr. 10,
15 mai 1969) ºi prelucrãri de amintiri ale scriitorilor sau evocãri ale
unor întâlniri rare, cum e cazul colegului lui Rebreanu, Franyo Zoltán
(în nr. 21, 1 nov. 1969) ori al Veturiei Goga sositã la Budapesta pentru
a pune flori la mormântul lui Ady (în nr. 15, 1 august 1970).
Contribuþia la susþinerea talentelor literare ale comunitãþii s-a reflectat
în activitatea profesorului prin douã importante intervenþii. Prima
este o prefaþã la volumul de creaþii originale, Muguri (1973) ºi a doua,
prefaþa la volumul de poezii al lui Ilie Ivãnuº, Vioara cu cinci strune
(1977). Mobilitatea spiritului sãu i-a permis sã facã aprecieri critice
juste, analize de profunzime ale poemelor autorului român.

N-am putea încheia fiºa fãrã a evoca un moment personal. În
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1995, cu puþin timp înainte de a deceda, l-am întâlnit la un dialog cu
studenþii budapestani. O figurã bonomã, pusã pe ºagã, spiritual în
discuþii ºi încãrcat de luminã lãuntricã. Dacã l-au preþuit Perpessicius,
Nicolae Balotã, Dumitru Micu, Gavril Scridon, cred cã bucuria de-o
viaþã a dascãlului rãmâne pleiada de aur formatã de domnia-sa, de la
Alexandru Goron, Al. Kõvári, Liviu Gurban, Petru Popuþa, la Gh.
Petruºan, Mihai Cozma, Al. Király, Ioan Mândruþãu, pânã la Vasile
Roxin, Tiberiu Herdean. Fiºa lui Domokos Sámuel se intersecteazã cu
fiºele atâtor discipoli de-ai sãi.

11. Gheorghe DULÃU
      l animator cultural l monograf  l dascãl
A avut comunitatea româneascã parte de câþiva inimoºi dascãli,

care, pe lângã activitatea lor zilnicã din sãlile de clasã, punând
abecedarul ºi socotitoarea în mâinile ºi minþile copiilor, au simþit
nevoia sã fie sfãtuitori ºi luminãtori ai satelor. Pe aceºti învãþãtori, cu
misiune de apostoli ai românitãþii, nu i-a întrebat nimeni dacã zilele
ºi nopþile lor sunt fãrã griji ori dacã greul pe care-l duc e prea mare.
Toatã povara intelectualã, bucurie ºi durere luate împreunã, nãdejdi
ºi izbânzi, au cãzut la începutul anilor ’50 pe umerii lor. Dacã ar fi sã
amintim doar pe Teodor Oltean, Marius Turcu, Maria Oltean,  Ioan
Zamfira, Ileana Nechita, enumeraþia ar fi incompletã.

Gheorghe Dulãu (n. 1926 – m. 2005) [-ghedu-] aparþine acestei
generaþii clasice a românilor din Ungaria, care a simþit ºi a activat în
comunitate  dincolo de orice interese ale momentului. Într-o vreme
când vânturile istoriei au fost mai prielnice confraþilor sãi întru limba
românã ºi se impunea sã se valorifice datele acelei libertãþi de
exprimare a identitãþii,  intelectuali de seama lui Gh. Dulãu n-au
aºteptat premieri ori laude la scenã deschisã. Acþiunile sale n-au fost
dictate de orientãrile ideologice trecãtoare ale timpului, fiindcã a
simþit cã antrenarea în activitãþi comunitare era atunci cea mai
frumoasã risipire tinereascã a elanurilor oricãrui adevãrat intelectual.
Am observat în cursul documentaþiei noastre o deschidere
extraordinarã a unor asemenea intelectuali spre implicarea directã,
cu toate forþele lor creatoare, în comunitatea cãrora le aparþin, o
angajare a timpului lor, – furat adeseori din timpul intim, al familiilor

lor –, în pregãtirea ºi organizarea unor activitãþi culturale. Ceea ce
caracterizeazã înainte de toate asemenea personalitãþi este unitatea
ºi solidaritatea în susþinerea unor planuri culturale majore. Cazul lui
Gheorghe Dulãu se înscrie valoric în tipologia de breaslã culturalã
reprezentatã de Marius Turcu, Gheorghe Nistor, Teodor Covaci. Are
în comun cu aceºtia o grijã aparte pentru memoria nestinsã a
vremurilor lor de împlinire a unui gest cultural. Dascãlul de la
Micherechi a fost ºi un înainte povãþuitor, un om cultural de prestigiu,
iubit de consãtenii sãi. Cine s-ar fi încumetat sã se angajeze la un
dialog cu Gheorghe Dulãu  ar fi fost pãrtaº la un moment de mare
sãrbãtoare. Bãnuiesc cã ar fi avut un partener de o memorie vie a
începuturilor, un colecþionar ºi arhivar, caz mai rar întâlnit printre
generaþiile mai tinere. Asemenea învãþãcei aparþin mai degrabã
oamenilor fãptuitori decât celor prea vorbitori în public. Cu câtva
timp înainte de sfãrºitul vieþii sale pãmânteºti, am avut bucuria
sublimã a unui asemenea dialog plin de conþinut ºi de mare curãþenie
moralã.

Ziarul românesc are meritul cã a receptat obiectiv asemenea fapte
culturale ale lui Gheorghe Dulãu, chiar dacã autorul a amânat sau a
întrerupt momentul scrisului. Printre meritele lui, credem cã figureazã
la loc de mare cinste ansamblul „Tânãra gardã” care a adus faimã
Micherechiului. În acelaºi numãr din 1954 într-un material semnat
de Mihail Bernula, sub forma unui apel de implicare, trei dascãli sunt
numiþi pentru activitatea lor în viaþa culturalã a comunei: Marius
Turcu la Chitighaz, Cornelia Magori la Bãtania ºi Gheorghe Dulãu la
Micherechi (nr. 4, 24 febr. 1954). Reuºita spectacolului „Nunta din
Micherechi” sau „Turca” se datoreazã în mare parte tinereþii active a
dascãlului micherechian, care s-a miºcat cu dãruire ºi talent între
catedrã ºi cãminul cultural. Un gest motivat de retragere un timp,
câtã vreme voluntarismul activiºtilor culturali nu a fost sprijinit de
autoritãþile locale ºi cele de reprezentare a românilor, trage un serios
semnal de alarmã într-un material scris onest de Marius Turcu. Pentru
ce stagneazã activitatea culturalã în comuna Micherechi, publicat în
nr. 4, 15 dec. 1957, este un articol care porneºte pe gãsirea adevãratelor
cauze ale acestei retrageri. M. Turcu poartã discuþii cu Gheorghe Dulãu
ºi Teodor Covaci, ºeful orchestrei, ºi aflãm cã elanul de revigorare a
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manifestãrilor culturale nu s-a stins. Gh. Dulãu expune
interlocutorului un plan vast de manifestãri, de reînchegare a tradiþiei
culturale din Micherechi: înfiinþarea corului, a unei orchestre de þitere
ºi fluiere, punerea în spectacol a unui obicei vechi, „Rãpirea fetelor”.
Este de mirare cã ziarul n-a  mai gãsit apoi loc sã urmãreascã evoluþia
echipelor din Micherechi ºi nici pe iniþiatorul ºi conducãtorul lor. În
faþa acestei tãceri, Gheorghe Dulãu ia el însuºi iniþiativa de a ieºi în
presã, pentru a da semne despre faptele culturale ale comunei. Sub
pseudonimul -ghedu- semneazã în nr. 5, 1 martie 1961 un material
concis, scris cu destulã obiectivitate (ªtiri culturale din Micherechi).
În plus i se adaugã ºi sarcina directoratului cãminului cultural,
revenind în presã la un an, în 1962, cu un articol recapitulativ ºi
sintetic, parcã scris pentru a preîntâmpina situaþia din 1957 (Bilanþ
cultural micherechian, nr. 5, 1 martie 1962). Din acest material,
credem, se trag preocupãrile lui Gh. Dulãu pentru monografii
culturale, pasiunea pentru arhivã ºi cercetarea istoriei comunitãþii.
Monograful a furat ºi un timp pentru bibliotecã. În 1971, îl gãsim
alãturi de Gheorghe Nistor, Dumitru Sabãu, Teodor Misarãº  în arhiva
judeþeanã, având proiectul comun cu colegul sãu dansator de a realiza
monografia Micherechiului ºi Aletei. Parte din cercetãrile sale vede
tiparul în ziarul românesc, în douã numere consecutive (Fapte ºi date
din istoria Micherechiului, nr. 5, 6, martie 1973). Iarãºi inexplicabilã
apare întreruperea publicãrii acestor pagini de arhivã, scrise cu
responsabilitate ºi cu multã migalã a prezentãrii. Decizia de a ieºi cu
rezultatele cercetãrilor arhivistice doar pentru douã seriale o bãnuim
cã nu aparþine lui Gheorghe Dulãu. Trecând prin postura de animator
cultural ºi în funcþia de reprezentare în comisia culturalã, alãturi de
Ilie Moldovan, Ion Budai, în 1969, apoi prin comisia redacþionalã, în
1983, alãturi de Al. Hoþopan, ªtefan Frãtean, Vasile Roxin, Mihail
Kozma ºi Gh. Misarãº, dascãlul Gheorghe Dulãu n-a abuzat de paginile
ziarului. În 1967, cu prilejul unei anchete de presã organizatã de
redacþie la Micherechi, intervine cu o propunere mai veche, promisã
românilor, de a susþine apariþia sãptãmânalã a ziarului. Trebuie sã
recunoaºtem cã ziarul devenit sãptãmânal abia în 1978 îºi duce
existenþa pânã azi ºi prin mesajul lui Gh. Dulãu cu zece ani înainte.
ªi dacã ziarul nu prea l-a publicat, în 1985, se apropie cu mai multe

speranþe de grupul de iniþiativã al noii publicaþii de culturã, Timpuri,
figurând în colectivul redacþional întemeietor.

Dacã prea nedreaptã a fost tãcerea din paginile ziarului, în schimb,
dascãlul ºi animatorul cultural are bucuria unor mari împliniri. Rânduri
calde aºterne despre Gheorghe Dulãu, Vasile Marc în cartea de amintiri,
ori  frumoase amintiri din memoria nestinsã a recunoºtinþei elevilor
sãi, precum  cea a medicului V. Marc. Iar dacã mai tânãrul redactor T.
Iuhas s-a încumetat sã-l antreneze într-un interviu, în 1989,
pensionarul Gh. Dulãu avea încã entuziasmul faptelor sale, în credinþa
unei posteritãþi care va ºti sã-i preþuiascã nobleþea caracterului sãu.
Rãmâne miza unui intelectual de mare generozitate culturalã, cu
resurse nebãnuite de a scrie ºi a povesti. Poþi, – am simþit-o noi,
direct, recent – avea plãceri intelectuale rare în a sta la taifas cu Gh.
Dulãu, despre vremuri ºi oameni cu faptele lor. Îl regãsim în publicaþia
localã, Jurnal (Micherechi), chiar de la apariþia ei în 1999, þinând un
serial despre istoricul ansamblului folcloric din Micherechi. Bãnuiala
noastrã cã spiritul sãu cu toate cele alese s-a adeverit.

12. ªtefan FRÃTEAN
      l debut de presã l redactor l reporter
Atunci când tinereþea activã a intelectualului face casã bunã cu

pasiunea ºi talentul, cu dãruirea în oferirea bunurilor culturale
semenilor, semnul înalt al personalitãþii construite pe adevãr ºi
preþuire devine emblemã  purtãtoare de valoare. Pe câtã asemenea
dãruire ºi vocaþie, pe atâta bucurie internã a faptelor zidite cu râvnã
ºi  migalã, intrã în construcþia omului cultural robust de talia
intelectualului ªtefan Frãtean (n. 1954) [ª.F., -ºtf-, Fretean]. Existã
în cazul acestui ziarist un „ce” inconfundabil, dincolo de care inovaþia
formulelor jurnalistice curge pe albia aºezatã a ideilor constructive,
marcate de un stil aparþinãtor, mai degrabã, celui de-al ºaselea simþ,
spontaneitatea ºi intuiþia.

Ca în cazul celorlalþi ziariºti din generaþia tânãrã, Tiberiu Herdean,
Ioan Sz. Kiss, Tiberiu Iuhas, Foaia a simþit sã iasã în întâmpinarea
viitorilor redactori ai ei. E ºi cazul lui ªtefan Frãtean, care a avut la
începuturi, ca ºi colegii sãi de presã, elanul ºi iniþiativa adolescentului.
O tenacitate specificã vârstei îl propulseazã încã din anul I de liceu
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printre fruntaºi. Ziarul înregistreazã un prim succes public, premiul
la concursul de recitãri (în nr. 5, 1 martie 1970), precum ºi antrenarea
lui în acþiuni de rãspundere civicã, într-un joc al responsabilitãþilor
iniþiat de Ana Criºan (elevi substituind conducerea ºcolii sau
„parlamentul” liceenilor, în nr. 24, 15 decembrie 1970, 22, 15
noiembrie 1972). Acest exerciþiu al sarcinilor asumate pentru
colectivitate, patosul ºi sinceritatea cu care s-a implicat i-au  dat ºi
curajul ieºirii în presa scrisã. Debutul jurnalistic  al lui ªt. Frãtean are
loc la vârsta liceanã, cu o corespondenþã culturalã despre reînnodarea
unei tradiþii corale la liceu. Textul în cauzã, Noul cor al liceului (în nr.
21,1 noiembrie 1971) are toate elementele necesare unui articol bine
închegat, o precoce maturizare a tânãrului jurnalist: localizare
temporalã ºi spaþialã, intrare în subiect, un traiect istoric, situaþii,
personalitãþi ºi ieºire salutarã, angajantã. Perioada studenþiei
bucureºtene (1973–1977), este fecundã nu numai pentru formarea
filologicã a lui ªt. Frãtean, dar mai ales beneficã pentru diversificarea
instrumentalã a stilului sãu publicistic ºi lãrgirea formulelor scrisului
sãu. Scrisorile-corespondenþe din Bucureºti sunt când mãrturisiri de
onestã trãire intelectualã (în nr. 23, 1 decembrie 1973), când cronici
de eveniment cultural (Inaugurarea noului Teatru Naþional, în nr. 2,
15 ianuarie 1974), când prozã reflexivã, precum aceastã confesiune
a unui intelectual care priveºte cu îndrãznealã oglinda unei realitãþi
ce îi este proprie. Bucata Vârsta impresiilor (în nr. 19, 15 martie 1977)
este o autoscopie a unui eu rãtãcit, marcat de îndoieli grave, care
ºtie sã caute motivaþii superioare ºi sã izbândeascã  atunci când
melancolia alunecã primejdios spre dezarmare ºi pasivitate: „Mã voi
reîntoarce, dar deloc satisfãcut, cãci încã de pe acum simt disproporþia
dintre ceea ce am fãcut ºi ce aº fi putut face. Sunt obligat, prin
convingere, ca la varã, pãrãsind Bucureºtiul, sã am la mine „toatã
România”, aºa cum am vãzut-o ºi am simþit-o acum la vârsta impresiilor.
ªi cu cât stau mai mult timp în România, cu atât este mai severã
examinarea la întoarcere.” Finalul suspendat al acestei confesiuni, la
capãtul studenþiei bucureºtene a lui ªt. Frãtean, deschide cel mai
important capitol din întreaga sa activitate de jurnalist. Acel tainic
„ªi câte ar fi încã de discutat!”, marcat deopotrivã de luarea de rãmas
bun ºi de aventura intrãrii energizante în jurnalisticã, devine marea
carte pe care o deschide azi scrisul lui ªtefan Frãtean.

Perioada cea mai activã ºi cea mai bogatã ºi diversã, dintre 1977
ºi 1980, când devine redactor la ziar, apoi din 1980 redactor radiofonic
ºi, din 1982, redactor de televiziune, atestã vocaþie constructivã, o
conºtiinþã a celui care zideºte azi pentru eternitatea de mâine. O
pasiune a dãruirii în tot ce a fãcut ºi scris, dublatã de un spirit limpede,
cumpãnit în gesturi ºi fãrã convenþii de paradã, jucãuº pe claviatura
evenimentului pânã la libertatea criticii ºi polemicii de idei, inventiv
ºi necomplexat, miºcându-se cu uºurinþã pe un registru larg al
scrisului jurnalistic, caracterizeazã activitatea de reporter ºi redactor
a lui ªtefan Frãtean. Douã sunt însuºirile majore ale scrierilor ºi
intervenþiilor radiofonice ale sale: marcajul puternic al actualitãþii ºi
evenimentului strict legate de comunitatea româneascã ºi, a doua,
stilul personal, de neconfundat, al practicii articolului de idei, într-o
formulã originalã de reportaj mixt, articol de opinie, evocare,
confesiune ºi reflecþie, demonstraþie ºi corecþie polemicã. Reportaje
din Chitighaz, Apateu, Leucuºhaz, Debreþin, Cenadul Unguresc,
implicarea în campania de abonamente la ziar (Ziua presei româneºti
la Micherechi, în nr. 50, 13 decembrie 1981), reportaje culturale,
interviuri, organizarea de concursuri ºcolare, note de vacanþã, evocãri
rurale ºi chipuri dragi (Meºterul ºi elevele lui, Nobleþea vârstei), toate
poartã însemnele personalitãþii lui ªtefan Frãtean: acurateþe, rigoare,
sensibilitate, adevãr, onestitate. Sã amintim cã articolul sãu are încã
de la titlu  o disponibilitate incitantã, polemicã, dar ºi una
reconfortantã, trimiþând spre reverie ºi literaturã (Spre cine zâmbeºte
floarea soarelui?, Dacã cânepa ar avea picioare!, Bâlci de ieri, bâlci de
azi).

Vorbeam de rigoarea ºi disciplina care caracterizeazã
personalitatea acestui intelectual. În rotunjimea construcþiei omului
cultural de tipul lui ªtefan Frãtean onestitatea ºi gestul compensator
al corecþiei devin calitãþi nobile, atunci când mãrturisirea este una
publicã. Prin anul 1989, în câteva intervenþii de presã, ªt. Frãtean
rãspunde prin formula „scrisorii deschise” unei polemici provocate
de Farkas Jenõ, de la ELTE. Discuþia s-a iscat în jurul unui incident de
montaj la o emisiune rezervatã centenarului Mihai Eminescu.
Scrisoarea-rãspuns a lui Frãtean nu numai cã este una de bun simþ,
care recunoaºte omisiunea profesorului din scenariul filmat, dar atestã
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ºi o înaltã conºtiinþã a apartenenþei la comunitatea româneascã, prin
demonstraþia unor adevãruri dureroase, care ating respectuos idealul
comunitar, în baza cãruia catedra de românã de la Budapesta trebuie
sã rãmânã un avanpost al formãrii intelectualilor români din Ungaria:
„Deºi nu am vrut sã întreb, ceea ce ne preocupã este cã: oare de ce nu
existã la catedrã nici un singur cadru, nici un singur profesor cu post
încadrat definitiv ºi dintre tinerii de naþionalitate românã din Ungaria?”
(în nr. 29, 21 iulie 1989). Gheorghe Marc, secretarul general al
U.D.R.U. de atunci, intervine în aceastã discuþie, acuzând catedra
de pasivitate faþã de naþionalitatea românã din Ungaria, cã „nu a
devenit un atelier al cercetãrii naþionalitãþii noastre”. Am poposit
asupra acestui episod gãzduit de ziarul românesc pentru verticalitatea
ideilor ºi formula decentã a dialogului în cazul scrisului lui ªtefan
Frãtean. Idei generoase se izbesc de o realitate crudã rostitã, de cuvântul
sãu tãios, cu vocaþie apostolicã, în faþa nevoii de conservare ºi salvare
a identitãþii comunitare. Peste vreme, mesajul alarmant ºi strigãtul în
pustiu al celui veghetor la destinul românilor din Ungaria rãmâne
poate cel mai sublim gest al intelectualului ªt. Frãtean: „naþionalitatea
noastrã, foarte restrânsã la numãr, ºi deseori disperatã de fantoma
dispariþiei ei spirituale, are o mare nevoie chiar de cel mai mic ajutor
pentru a se menþine ca etnic românesc”. Sunt cuvinte rostite public în
1989!, anul în care, dupã Decembrie eliberator al tuturor românilor,
ªtefan Frãtean a ºtiut sã le dea aura regãsirii în marea familie a limbii
române, într-un  excelent reportaj de teren, De la faþa locului (în nr.
1, 5 ianuarie 1990). Reporterul se regãsea ca în anii lui buni, entuziast
ºi deloc obosit. Un gest de luptãtor pânã la capãt, fãrã complexul
zãdãrniciei, energic ºi mereu împrospãtat de nestinsa dragoste de ai
sãi. Aºa se face cã, ºi în calitatea de reprezentare, navetând între
Oficiul pentru Minoritãþi ºi Uniunea Culturalã a Românilor din
Ungaria, ªtefan Frãtean nu are clipe de rãgaz, iar „opera” lui nescrisã
devine pe zi ce trece  opera-faptã pentru fiecare micã rodire
româneascã. Poate cã tocmai tãcerea care s-a aºternut asupra scrisului
sãu de presã  e doar o necesarã ºi micã pauzã pentru a regândi o
reintrare cu forþe sporite. Ar fi pãcat ca o pasiune a publicisticii sã se
stingã în spuma trecãtoare a funcþiilor la fel de trecãtoare.

13. Nicolae GÂNDILÃ
      l debut în presã l debut literar l animator cultural
Deºi aparþine primei generaþii de intelectuali români ºi ar fi avut

posibilitatea de a se folosi din plin de paginile ziarului românesc încã
de la începuturile sale, destul de sporadicã ºi inconsecventã a fost
colaborarea lui Nicolae Gândilã (1911–1979) [semnat ºi Nicolae
Ghindilã, N.G., N.D.G.]. În plus, trebuie sã adãugãm cã e printre
rarele cazuri de condeieri care nu aparþin grupului de colaboratori
din zona ºcolii sau politicii de reprezentare, fiind un autodidact de
profundã sensibilitate a scrisului. Poate cã aceastã nevoie a autorului
de a sta de vorbã mai mult cu sine decât de a rosti public, prin presã
sau în colectivitate, poartã în adâncime o trãire interioarã dramaticã
ºi, la suprafaþã, o manifestare exterioarã,  mai supravegheatã, cu destulã
zgârcenie pentru gesturi culturale susþinute ºi consecvente.

Întârzierea de peste zece ani, cu care se apropie de periodicul
românesc, faþã de colegii sãi de vârstã, Marius Turcu, Petru Pomuþ,
Ilie Ivãnuº, l-a determinat pe Nicolae Gândilã sã-ºi concentreze scrisul
spre evocãri deosebit de sensibile, cu întoarceri la amintirile copilãriei,
din perioada de dupã primul ºi al doilea rãzboi mondial. Debutul în
presã  are loc în nr. 11/ 1 iunie 1958, p. 7, cu un text scurt, informativ,
semnând alãturi de Ilie Ivãnuº, I. M. [Ilie Moldovan]. Este un debut
fãrã valoare jurnalisticã, socotit doar ca document de arhivã. În acelaºi
an, 1958, intervine ºi debutul literar al autorului, la o vârstã destul
de maturã, debut care pune mari semne de întrebare privind
întârzierea de care vorbeam. Bucata Mama, din nr. 23/ 1 decembrie
1958, p. 6, este o prozã memorialisticã ºi autobiograficã, care reface
prin ficþiune, traseul pribegiei tânãrului transfug, dramaticele
întâmplãri din propria lui familie ºi durerea gândului spre casã. Acolo,
în taina aºteptãrii, chipul mamei pluteºte într-un plâns amarnic al
celui fãrã de mamã. Este o prozã de eliberare de sub aceastã stare a
celui plecat departe. Cãlãtoria spre moarte a mamei este însoþitã de
o cãlãtorie spre locuri strãine a autorului. În aceeaºi tematicã a
memoriei dureroase se înscrie ºi textul Genoveve ºi Benoni, unde o
lecturã a cãrþii Genoveva de Brabant, este proiectatã pe tristeþile ºi
amãrãciunile unei istorii mult prea crude. Atâta durere ºi plâns care
strãbat paginile lui Nicolae Gândilã se regãsesc ºi în rândurile din alt
text Amintiri triste ºi badea Poliac, în care momentul ameninþãtor al
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rãzboiului aduce în faþã oameni duri, chiar cruzi ºi diabolici, reþinuþi
de memoria rãnitã a copilului ca „un crâmpei de vis greu al zilelor
întunecate”.

La ziarul românesc îl gãsim pe N. Gândilã ºi în ipostaza de poet,
un versificator care se miºcã uºor între poezie-pastel (Secvenþã de
toamnã, Naturã moartã) ºi poezie-meditaþie, cu trimiteri la copilãria
prea îmbãtrânitã a autorului. Câteva din aceste poeme, precum Pe
dealul de la cruce, Amforã, exprimã metaforic o furtunã apocalipticã,
furtuna istoriei violente ºi necruþãtoare: „Din casa din deal, vedeam
furtuni/ furtuni uriaºe, ploi ºi grindinã,/ plãceri de vremuri cu feþe de
nebuni,/ Ce distrugeau frumosul din grãdinã!” Din versificatorul
Gândilã s-a nãscut ºi epigramistul, autor de catrene umoristice (Unui
elegant, în nr. 16, 15 august 1969, Catrene, în nr. 14, 15 iulie 1972),
cu un umor uºor picant.

Ziarul românesc l-a avut pe N. Gândilã ºi în calitatea de animator
cultural, care s-a implicat cu spirit ºi pasiune în îndrumarea muncii
de redacþie. În 1969 intrã în comisia redacþionalã a ziarului, devenind
în scurt timp foarte activ ºi având un spirit ascuþit al criticii. La
începutul anului 1970, cu ocazia unei ºedinþe foarte furtunoase,
Nicolae Gândilã este printre primii care au curajul sã atace direct
problema, destul de sensibilã pe atunci, a paginilor de politicã,
criticând redactarea ºi, tot printre primii, care au sesizat cã paginile
de tineret nu prea gãzduiesc creaþiile acestora, fiind, în mare parte,
traduceri sau importuri de articole din alte ziare (în nr. 2, 15 ianuarie
1970). În anul urmãtor, într-un sondaj al ziarului, la care rãspund Ion
Budai, Vasile Netea, ªtefan Rotar, Andrei Selejan, Gândilã intervine
la fel de critic ºi sugerând idei valoroase în organizarea internã a
paginilor. Susþine un caracter mai accentuat critic în articole, propune
redeschiderea paginilor de rebus pentru copii ºi încurajeazã tinerii
intelectuali sã scrie eseuri literare (în nr. 4, 15 februarie 1971). În
cadrul comisiei redacþionale, rãspundea de paginile pentru tineret ºi
culturale, astfel cã în 1974, redacteazã pentru ºedinþa redacþionalã,
un material amplu, în care face analiza acestor pagini, cu
profesionalism ºi rãspundere, ca ºi colegul sãu de echipã Gh. Santãu.

Vorbeam la început de inconsecvenþã ºi ritm neregulat în
manifestarea scrisului lui Gândilã. O existenþã discretã ºi o tãcere s-
au aºternut peste un destin vitregit de istorie ºi vremuri. Dramatica

sa traiectorie prin viaþã, asemãnãtoare într-un fel  cu  cea  a  lui  Ilie
Ivãnuº, n-a reuºit în schimb sã-i dea bucuria unui scris de substanþã,
ca în cazul colegului amintit. Rãmâne însã un colaborator  de neocolit,
care a colorat în anii ’70 paginile periodicului românesc.

14. Ioan HALÁSZ
     l debut jurnalistic l debut  literar l diplomat
Un colaborator  de valoare, pe care, din pãcate, ziarul din ultimii

10–15 ani nu l-a mai recuperat, decât prin câteva sporadice
intervenþii, Ioan Halász (n. 1948) [I.H., János H.] se aflã departe de
a-ºi fi încheiat activitatea publicisticã ºi literarã. Ni se pare de-a
dreptul enigmaticã  tãcerea sub care s-a retras acest autor, când vârsta
ºi talentul îi sunt aliaþi favorabili pentru a da proba unui condei matur,
capabil acum sã iasã cu creaþii de substanþã. O spunem în cunoºtinþã
de cauzã, fiindcã în anii debutului sãu la ziarul românesc a scris bine,
cu pasiune ºi vocaþie scriitoriceascã, fiind prin anul 1973, printre
cele mai tinere ºi inovatoare talente literare, care apãrea în paginile
volumului antologic de atunci, Muguri.

Când prin 1963–1964 paginile de tineret cuprindeau ºtiri,
reportaje scrise de elevi ai liceului (Petru Mihoc, Teodor Bãican, Liviu
Hotea, Doina Misaroº, Gheorghe Ardelean), proaspãtul elev Ioan
Halász, venit în Ungaria ºi înscris în clasa a II-a de liceu la Jula, a
reuºit foarte repede sã-ºi depãºeascã complexele ºi stãrile vârstei ºi
sã iasã public în paginile Foii noastre, alãturi de colegii mai vechi în
colaborãri la periodicul românesc. Meritã preþuitã nu numai cutezanþa
aventurii sale jurnalistice de atunci, dar ºi tenacitatea cu care întreþine
acelaºi entuziasm al colaborãrilor pe timpul liceului.

Debutul publicistic are loc chiar în acest an al elevului la clasa a
II-a licealã, cu douã materiale în acelaºi numãr, o ºtire ºi un rezumat
al unei conferinþe, Pe marginea unei conferinþe, în nr. 6 din 6 martie
1964. Anul acesta este ºi cel mai rodnic din prezenþa autorului în
paginile ziarului, cu materiale din cele mai diverse. Este ºi anul când
se produce ºi debutul literar, în prima fazã cu poezie (Primãvara, nr.
7, 1 aprilie 1964), apoi cu prozã scurtã, o schiþã hazlie, Geanu! (nr.
16,15 august 1964). În anul urmãtor, figureazã cu o altã poezie-pastel
la rubrica Din creaþia elevilor noºtri, confirmând astfel un debut literar
remarcabil (poezia Vis de iarnã, nr. 5, 1 martie 1965). Foaia noastrã
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15. Tiberiu HERDEAN
      l debut jurnalistic l critic literar l redactor
Anii ’80 ai ziarului românesc au cunoscut una din cele mai bogate

perioade, când o generaþie tânãrã s-a afirmat devreme ºi a confirmat
intuiþiile redacþiei de atunci, deschizându-i paginile colaborãrilor.
Dacã e sã  amintim componenþa acestui grup activ de tineri jurnaliºti,
o facem nu atât cantitativ, pentru numãrul mare de condeieri, cât
mai ales calitativ, pentru valoarea de grup ºi individualã a produselor
lor publicistice. În plus, ei formeazã cea de-a doua generaþie compactã
de jurnaliºti ai comunitãþii, din seria apariþiei ziarului la Jula, dupã
1971. De la ªtefan Frãtean, Ioan Sz. Kiss, Petru Cîmpian, Zoltan Papp,
la Tiberiu Iuhas, Maria Berényi, Tiberiu Herdean, observãm cã ziarul
românesc are în intervalul 1975–1985 ºi cea mai rodnicã perioadã,
prin creºterea calitãþii articolelor ºi prestigiul jurnaliºtilor confirmaþi.

De departe, prestaþia intelectualã ºi jurnalisticã a lui Tiberiu
Herdean [semnat ºi Hergyán, -th-] (n. 1956) aparþine criticului
literar de vocaþie ºi unui spirit deschis spre inovaþii, capabil de proiecte
culturale  ample, care contamineazã ºi mobilizeazã forþele creatoare
ale comunitãþii. Faþã de colega mai tânãrã, Maria Berényi, despre care
am vorbit cu câteva fiºe mai înainte, antrenatã în cercetarea de grup,
având ca obiect recuperarea unor documente din istoria românilor
din Ungaria, interesul lui Tiberiu Herdean  se aplicã mai mult asupra
culturii ºi literaturii contemporane. În plus, discursul sãu critic este
unul sintetic, capabil sã se miºte pe zone largi ale culturii ºi ideilor
literare, pãstrând un ton obiectiv ºi stãpânind ºtiinþa analizei textului
pe semnificaþiile majore. În comun însã au cei doi curajul iniþiativei
culturale, inovaþia în proiectarea unor acþiuni constructive de duratã,
susþinerea activitãþilor cu un înalt simþ al responsabilitãþii ºtiinþifice,
gustul pentru o lecturã prelungitã, meditatã asupra cãrþilor. Ambii
repetã, în alte condiþii ºi cu alte instrumente culturale, destinul
profesorilor-publiciºti, Pálffy Endre ºi Domokos Sámuel, care s-au
folosit din plin de paginile ziarului românesc pentru a-ºi publica
studiile de specialitate, înainte de a tipãri un volum individual.

Când colegii sãi de liceu bãteau la porþile debutului la ziar cu
poezie (Elena Munteanu), reportaj-evocare (Vasile Martin) sau
corespondenþe din liceu (ªtefan Frãtean), preocupãrile lui Tiberiu

îl încurajeazã sã continue colaborarea, astfel cã trecerea spre prozã
se face prin formula poveºtilor  rimate, cum e excelentul text Povestea
fulgului de zãpadã, apãrut în nr. 4, 15 febr. 1966. În anul 1966 absolvã
liceul, având colegi pe Ioan Sz. Kiss, Ioan Popon, Traian Cresta. Student
la ºtiinþele economice, care îl vor lansa în activitatea de diplomat
comercial, Ioan Halász colaboreazã sporadic la ziar (sub rubrica
Rãvaºe, are o singurã intervenþie în 1967). Ultimul articol cu care
mai colaboreazã la gazeta româneascã este o cronicã la un film dupã
romanul „Baltagul” în regia lui Mircea Mureºan (articol apãrut în nr.
10, 15 mai 1970, ºi semnat János Halász). Scrierile publicistice ale
lui Ioan Halász se încadreazã în zona reportajelor culturale, fie din
oraº, fie de la cãmin sau ºcoalã, din care amintim cel despre balul
liceenilor (Prezentarea „balicilor” la liceul din Jula, nr. 19, 1 oct. 1965).
Din anul 1970 intervine retragerea lui Ioan Halász de la colaborarea
la Foaie. Tãcerea i-a fost prielnicã, fiindcã proza scurtã pe care o
scrie pare sã aducã un suflu nou în stilul tradiþional practicat de nuvela
lui Ilie Ivãnuº. Aºa se face cã în 1973 este prezent în antologia Muguri
cu câteva texte noi, îndrãzneþe prin gestul de frondã faþã de colegii
celeilalte generaþii. Textul Halucinaþii cosmice, în care muzica lui
Ceaikovski se prelungeºte în muzica cosmicã ºi construieºte profilul
unui cosmonaut proiectat în domeniul fantasticului psihanalist,
demonstreazã opþiunea autorului pentru un gen de scrieri inedite.
Drepte paralele este parabola unei frumoase poveºti de iubire, în vreme
ce Libertate devine poezia libertãþii ca o povarã a existenþei noastre:
„Sunt liber.  Gândesc  ºi  fac  ce vreau. M-am debarasat de tot ce m-ar
îngrãdi. ªi primul gând formulat în condiþiile libertãþii absolute îmi
spune cã e trist ºi fãrã rost sã merg singur pe cãrare.”

Douã provocãri de-ale lui Vasile Roxin, una într-un interviu luat
în 1990, alta o întoarcere la anii julani (Amintiri din Jula, 1992) îl
surprind pe Ioan Halász în ipostaza de diplomat comercial. Pluteºte
în aceste interviuri vremea unor calde amintiri, luminate de inteligenþã
ºi multã poezie. Poate cã fiºa noastrã de lecturã a producþiei sale
jurnalistice ºi literare de la ziarul românesc sã-l readucã pe Ioan
Halász la pasiunea anilor din urmã. Are suficiente disponibilitãþi sã
îmbogãþeascã zestrea culturalã a ziarului nostru semicentenar. Va
putea provoca ºi un impuls pentru tinerii liceeni julani, dându-le
starea de graþie ºi pasiune a scrisului la ziar, ca în anii sãi din urmã.
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colaboratori de prestigiu, scriitori români valoroºi cu texte în pagina
culturalã, de la Marin Sorescu, Ion Caraion, Nichita Stãnescu, la Ana
Blandiana, Mircea Dinescu, Florin Iaru, Matei Viºniec, Dorin Tudoran.
De primul câºtig a beneficiat chiar literatura ºi arta colegilor români
din Ungaria: se putea vorbi, în sfârºit, de un critic literar de direcþie,
riguros ºi aplicat, cu un discurs modern ºi subtil în interpretãri. Iatã
pe cronicarul literar la volumul lui Ilie Ivãnuº, Dincolo de orizont,
sesizând punctele prozei autobiografice ºi ficþionale ale autorului:
„Realitatea nu trece prin metamorfozã, nu devine un apropo al ficþiunii.
Când naraþiunea urmãreºte o temã ce nu þine de experienþa imediatã
a prozatorului, stilul este distant, aproape impersonal. În aceste situaþii
apare blânda ironie mântuitoare.” (în nr. 4/ 22 ianuarie 1982). În
1992, recepteazã, printr-o criticã ponderatã, ºi studiile lui Gheorghe
Petruºan ºi Alexandru Hoþopan, care îi dau pe alocuri prilejul unor
opinii personale, al unor sugestii constructive. În zona artei, cronicarul
plastic dovedeºte o receptare de profesionist în analiza tablourilor
lui ªtefan Oroian (Expoziþia lui ªtefan Oroian la Seghedin, în nr. 19/
13 mai 1983).

O mare parte din activitatea lui Tiberiu Herdean s-a legat de
destinul ziarului românesc. Mai mult ca sigur cã tânãrul redactor a
gãsit prilejul în anul 1992 de a afirma mult mai radical un spirit deschis
noului, îndrãzneþ la schimbãri de substanþã ºi coalizat în acþiunea de
revigorare calitativã a presei româneºti. Când în 1992 i se încredinþeazã
directoratul redacþiei ziarului, speranþele de înnoire au fost
întemeiate, cãci ziarul capãtã un caracter mai incisiv, îºi schimbã
formatul ºi mãreºte paginaþia, oferind spaþii generoase creaþiilor
literare. Tiberiu Herdean face dovada unui redactor atent la
problemele comunitãþii: intervine prompt într-o discuþie lansatã de
Lucia Borza, privind limba maternã ºi voinþa de a o însuºi. Articolul-
rãspuns, Limbã maternã ºi conºtiinþã, rosteºte un mesaj alarmant, de
cãutare a motivaþiilor ºi soluþiilor pãstrãrii limbii în conºtiinþa
vorbitorilor, ºi nu exclusiv pe seama instruirii din ºcoalã: „Pânã atunci
când necesitatea pãstrãrii limbii materne nu se motiveazã  doar
instructiv, adicã pânã când se menþine numai pentru susþinerea
echilibrului identitãþii cum s-ar zice de specialiºti, nu avem garanþia
perpetuãrii ei.” (în nr. 49/ 9 decembrie 1983). Fiind el însuºi

Herdean þin mai degrabã de pasiunea sportului elegant, tenisul de
masã. Iatã, ziarul îl înregistreazã mai întâi într-o fotografie alãturi de
Mihai Bihari, printre fruntaºii la tenis, în nr. 18/ 15 septembrie 1970,
rezultate care îi aduc ºi  statutul de responsabil sportiv, prezent în
informaþia de la rubrica sport a ziarului, într-o relatare de Etelka Kocsis
(în nr. 22/ 15 noiembrie 1971). Abia din anul 1972, într-un reportaj
sub genericul Sãptãmâna româneascã la liceul Jula, semnat de Edda
Illyés, este amintit printre premianþii concursului de recitãri (în nr. 5/
1 martie 1972). În primãvara anului 1974 Tiberiu Herdean se manifestã
public, printr-un cuvânt în numele elevilor de clasa a IV-a (nr. 4/ 15
febr. 1974, în supl. Vocea tineretului). Colegul sãu, exersat deja prin
scris la ziar, ªtefan Frãtean surprinde la ELTE Budapesta un grup de
studenþi, de aproape acelaºi calibru valoric mai târziu, T. Herdean,
Ana Borbil, Tiberiu Juhász (În compania studenþilor din Capitalã, în
nr. 20/ 15 octombrie 1977). Este prea mult amânatã intrarea cu text
a lui Tiberiu Herdean în presã, faþã de prestaþia harnicã a colegilor de
generaþie, ªtefan Frãtean, Tiberiu Juhász, Zoltan Papp, Mihai Gurzãu.
Distanþa de timp este compensatã însã cu un debut publicistic relevant
ºi substanþial, care dã ºi orientarea sa ca jurnalist. Scrie o cronicã
literarã la volumul lui Nicolae Balotã, Lupta cu absurdul, apãrut în
traducere maghiarã la Editura Gondolat, în 1979. Articolul Posibilul
„imposibil” (în nr. 47/ 26 mai 1979, p. 6) îi descoperã lui Tiberiu
Herdean  ºi vocaþia de critic literar, cu o lecturã de profunzime a
textului ºi, lucru mai rar pentru un debutant în genul pretenþios al
criticii, o formulã analiticã modernã. Acelaºi spirit analitic, mai deschis
spre sintezã culturalã, este prezent în cursul anului, cu cronici de
teatru (Teatrul Várszínház: Zamolxe de Lucian Blaga, în nr. 17/ 27
aprilie 1980, Falsã parodie istoricã, în nr. 32/ 10 august 1980), dar ºi
cu reportaje culturale, scrise strâns, dar bine structurate (Viaþã
culturalã în Pocei, Situaþia aprovizionãrii cu cãrþi a naþionalitãþilor,
Pe marginea unei serate literare). Contribuþia esenþialã a lui Tiberiu
Herdean la ridicarea calitãþii ziarului, în zona rezervatã culturii ºi
literaturii, ºi care a cântãrit valoric în cooptarea lui în redacþia Foii
noastre, þine de douã câºtiguri: unul de substanþã  a scrisului sãu
literar, fiind printre rarii intelectuali cu o viziune personalã asupra
literaturii române contemporane. Cel de-al doilea este aducerea unor
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de specialitate, impun ºi în cazul acestui creator adunarea lor într-un
volum distinct, care sã-i recompunã profilul omului cultural integral.

Ca ºi colegii de generaþie, cu o uºoarã întârziere în decizia
încercãrii, Al. Hoþopan amânã debutul la finele studenþiei
seghediniene, prin Poºta redacþiei, cu douã materiale, unul de
popularizare culturalã, ºi câteva versuri, în nr. 2/15 ian. 1958 al Foii
noastre. Însã, adevãratul debut de presã, care identificã ºi predilecþia
lui Al. Hoþopan pentru cercetarea folclorului românilor din Ungaria,
are loc în nr. 3/ 1 febr. 1958, cu  textul Douã zicãtori din comuna
Micherechi, cu scurte glosãri pe marginea semanticii ºi construcþiei
lingvistice a unora din cele mai expresive formulãri populare rostite
în mari momente de ceremonial („Crãciunu-i ciul ºi sãtul” ºi „Paºtile-
s mândre ºi flãmânde”). În anul 1959, când se gãsea profesor la ºcoala
din Bãtania scrie un emoþionant material despre locul ºi oamenii lui
(O întrunire prieteneascã la ªcoala românã din Bãtania, în nr. 7/1 apr.
1959), articol care atestã ºi calitãþi de bun reporter, atent la miºcãrile
interioare ale omului de-alãturi. Publicã apoi sporadic, articole de
informare politicã, de conjuncturã, dar ºi culturale (Searã literarã la
Jula, în nr. 22/16 nov. 1961), de atitudine criticã ºi obiectivã (Situaþia
bibliotecilor noastre, în nr. 3/ 1 febr. 1963).

Pânã în anul 1962, acþiunea de culegere ºi prelucrare a folclorului
autohton se fãcuse amatorist. În luna mai 1962, are loc o consfãtuire
la ELTE Budapesta, unde se pune problema acutã a unei acþiuni
ºtiinþifice de recuperare a creaþiei populare, acþiune urmatã de un
articol critic al lui Gh. Petruºan despre culegerile de folclor. Aceste
douã evenimente au condus la constituirea unui colectiv de cercetãtori
care, iatã, investesc în Al. Hoþopan responsabilitatea colectivului,
format atunci din Gh. Petruºan, Ana Varga (în nr. 24, 15 dec. 1962).
Este anul care-l afirmã pe Al. Hoþopan ca personalitatea potrivitã
pentru cercetarea ºi valorificarea creaþiei populare. O face cu pasiune
ºi în bunã cunoºtinþã fie pe calea reportajului de profil (despre
ansamblul de dansuri din Aletea, în nr. 23, 1 dec. 1962), fie prin
dialoguri deschise sau prezentãri de povestitori populari (Vasile
Gurzãu, 1963, Mircea Mureºan,1971, Toader ªimonca, 1978, Maria
Ardelean, 1979). Paralel, scrisul sãu se valorificã ºi prin practica unor
schiþe, povestiri umoristice ºi anecdote, precum Scrisoarea lui Ilie

contemporan cu o serie de intelectuali creatori din comunitate, Tiberiu
Herdean iniþiazã, alãturi de alþi intelectuali, prin anul 1984 editarea
unei reviste de culturã, rezervatã unor studii de specialitate (istorie,
etnografie, literaturã, lingvisticã). Aºa reuºeºte sã grupeze în jurul
sãu condeieri verificaþi ºi formaþi, de la profesorul Mihai Cozma, Lucia
Borza, Gheorghe Santãu, Alexandru Hoþopan, la Maria Berényi, Ioan
Sz.Kiss, Elena Csobai, ªtefan Oroian. Revista Timpuri (1985–1989) a
adus contribuþii substanþiale la iniþierea studiului riguros, anticipând
de acum constituirea în 1991 a colectivului de cercetãtori  formaþi
din intelectualii români din Ungaria. Revistele  Annales’96, Lumina,
Simpozion continuã cu nobleþe patronajul spiritual al revistei iniþiate
în 1985 de Tiberiu Herdean. Dacã antologia de poezie contemporanã,
Vântul care vine (1986) împacã ºi pe redactorul de ediþii ºi pe criticul
literar operând o selecþie de calitate, fiind deocamdatã singurul volum
al lui Tiberiu Herdean, eseurile ºi studiile sale din presa româneascã
pot oferi oricând oglinda unui scriitor matur, reprezentativ (în detaliu
despre scrierile literare  ne vom ocupa într-un studiu separat, al doilea
volum din ciclul care va cuprinde ºi Literatura românilor din Ungaria).
Acestea  îi  solicitã  azi   lui  Tiberiu  Herdean  nevoia  de  a  le  strânge
într-un volum de eseuri critice (proiectat  din 1984 ºi mult prea
amânat  din 1990). Dupã cum, prea pãguboasã este ºi absenþa sa din
paginile Foii româneºti, de dupã anii ’95, într-un moment când ziarul
care l-a lansat are nevoie de prestigiul sãu de jurnalist ºi scriitor.

16. Alexandru HOÞOPAN
      l debut publicistic l cercetãtor l redactor
O  personalitate pe cât de complexã, pe atât de controversatã, cu

vocaþie constructivã ºi largi preocupãri culturale, de la folclor,
etnografie, la ziaristicã ºi literaturã (poezie, prozã, epigrame), redactor
de presã periodicã ºi de specialitate, Alexandru Hoþopan (n. 1937),
face parte din a doua generaþie de vârf a intelectualitãþii româneºti
din Ungaria ºi din a treia generaþie de bacalaureaþi ai liceului julan,
alãturi de Lucian Magdu, Gheorghe Marc, Gh. Petruºan, Mihai Cozma,
Gheorghe Roatiº º.a. Imensa activitate jurnalisticã, precum ºi
diversitatea formelor ei de reprezentare, responsabilitatea care
pluteºte asupra articolelor publicate ºi spiritul riguros în materialele
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apariþia sãptãmânalã, care se menþine pânã azi. Ca pierdere însã,
perioada directoratului lui Al. Hoþopan a fost sistarea o vreme ºi
apariþia sporadicã a Poºtei redacþiei, paradoxal la care a scris cândva
ºi redactorul ºef, tribunã prin care s-au afirmat majoritatea jurnaliºtilor.
Încercarea din 1991 ºi apelul la revigorarea ziarului (de la titlu, aspect,
format, conþinut) a avut de înfruntat reacþii conservatoare ºi opoziþia
mai tânãrului colectiv redacþional. Trecerea are loc sacrificând ºi titlul,
ziarul devine Noi românii din Ungaria, dar ºi ruperea anului de tradiþie,
care din 1 octombrie 1991 este abandonat devenind anul I [XLI],
acþiune care a creat un precedent pentru cã ºi Foaia româneascã din
anul 1998 începe tot cu anul I [XLVIII]. Recuperarea are loc abia în
anul 50 de apariþie de actuala redacþie. Evantaiul scrisului lui Al.
Hoþopan cuprinde, în perioada ultimã a ziarului pe care l-a pãstorit
glose, comentarii, tablete, scrise cu vervã ºi criticã necruþãtoare, dar
ºi poeme confesive, care vor intra în volumul Rãdãcini comune,
1991. Urmeazã apoi o absenþã destul de mare, pentru ca, în noua
fazã a ziarului, sã revinã cu mai vechea preocupare de a susþine o
paginã În grai viu, povestiri, anecdote, întâmplãri redate într-un stil
puternic oralizat, local.

Am fi tentaþi sã aºteptãm de la Al. Hoþopan, ca mãrturie vie,
multe din tainele echipei redacþionale a ziarului românesc, bucuria
reuºitelor ca  ºi supãrãrile nereuºitelor. Vocaþia sa de constructor îl
înnobileazã, dar ºi îl obligã sã dea mai tinerilor jurnaliºti speranþa
mersului înainte cu folos. E o chestiune de onoare pentru un gazetar
de meserie.

17. Ana  HOÞOPAN
     l debut de presã l redactor l preocupãri literare
Un merit deosebit al ziarului românesc de-a lungul existenþei

sale de jumãtate de veac rãmâne cã a intuit ºi ºi-a deschis coloanele
de ziar spre tineri creatori. Gazeta a devenit astfel un atelier de formare
ºi afirmare al tinerilor, care le-a însoþit ºi urmãrit devenirea lor ca
intelectuali ai comunitãþii, aceºtia confirmând  valoric prin prezenþa
lor ulterioarã în aceleaºi pagini care le-au dat zborul prin cuvântul
tipãrit. O ipostazã a devenirii personalitãþii unui intelectual român
din comunitate o reprezintã ºi prestaþia publicã din presã. Scrisul

(1966), O întâmplare de ieri (1967). Tot din aceastã perioadã dateazã
ºi încercãrile poetice ale sale, o poezie descriptivã cu jocuri cromatice
ºi sonore transpuse în imagine difuzã, din care amintim Moment de
toamnã (în nr. 23, 1 dec. 1968), dar ºi practica epigramei (în nr. 6, 15
mart. 1970).

Activitatea sa bogatã,  puterea  de  angajare  la o a cþiune  amplã,
l-au îndreptãþit pe Al. Hoþopan sã fie ºi unul din cei mai serioºi
profesioniºti ai gazetãritului. I se dã responsabilitatea comisiei
redacþionale din cadrul UDRU, în 1969, în calitate de referent al
reprezentanþei româneºti ºi în care activeazã cu spirit critic ºi polemic
ascuþit (o discuþie la obiect vizând limbajul gazetei are loc la începutul
anului 1970). O mai veche disputã reactiveazã Al. Hoþopan faþã de
nuvela lui Ilie Ivãnuº, Cheia, o criticã mult prea severã ºi pãtimaºã,
subiectivizatã la extrem (în nr. 19, 1 oct. 1970), disputã care va antrena
o vie polemicã în celelalte numere ale ziarului, în care intrã Ana
Varga, Anton Goþia. Din 1972, Al. Hoþopan devine conducãtorul
însãrcinat al colectivului redacþional, apoi redactor-ºef al periodicului,
din faza lui julanã, cu o activitate lungã pânã în anul 1991. Trebuie
spus cã între 1972 ºi 1973 se definitiveazã ºi pregãtirea sa ca jurnalist
la Uniunea Ziariºtilor Maghiari de la Budapesta, oficializând, caz rar,
ºi sub aspect profesional calitatea de ziarist. Douã contribuþii majore
aduce Al. Hoþopan în aceste etape ale ziarului: din 1982 iniþiazã ºi
redacteazã volumul de etnografie ºi folclor Izvorul, editeazã volume
valoroase de specialitate (Proverbe ºi zicãtori din Micherechi, 1974,
Poveºtile lui Mihai Purdi, 1977, Florian – Poveºtile lui Teodor
ªimonca, 1981, 1982); în al doilea rând, aduce primele modificãri
de substanþã în conceperea ziarului Foaia noastrã, reuºind sã reducã
distanþa valoricã faþã de etapa budapestanã a redacþiei, prin
deschiderea spre formarea unor tineri jurnaliºti ai comunitãþii.
Reactiveazã, prin implicarea lui Ioan Sz.Kiss ºi a Doinei Misarãº,
apariþia suplimentului Vocea tineretului, din pãcate sistatã în 1979,
dupã cinci ani de apariþie regulatã. Aceste pagini au fost locul de
ucenicie ºi afirmare a unor condeieri de viitor precum Petru Cîmpian,
Ioan Sz. Kiss, Mihai Kozma, ªtefan Frãtean, Maria Berényi, Tiberiu
Herdean, Tiberiu Juhasz, Eva Ruja Banyai, Eva Ruja Molnar º.a. Apoi,
e perioada fertilã în care ziarul inaugureazã, dupã mulþi ani de nãdejde,
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colaborarea Anei Hoþopan cu creaþii originale este Cizmuliþele roºii
(nr. 49, 5 dec. 1986). Bucata are un ritm narativ puternic liricizat,
care aminteºte bucãþi din proza agârbicianã. Tematic, textul imprimã
multor creaþii ulterioare, predilecþia autoarei pentru proza
memorialisticã, construitã în jurul unor frumoase amintiri din familie.
Iarna – ca motiv frecvent în textele Anei Hoþopan, contureazã un
cadru propice aducerii în actual a unor momente afective-cheie, care
au marcat copilãria ºi adolescenþa naratorului. Acest prim text
construieºte ºi un scurt fir epic, apariþia, în speranþele copilului, a
unchiului, ca sol al Moºului Nicolae, aducând simbolul darului
aºteptat al bucuriei. Peste acest fir epic se suprapune formula unei
epistole de departe a copilului, care cheamã în prag de sãrbãtori
revenirea unchiului drag. Formula narativã devine spaþiul propice
pentru întâlnirea a douã dintre deschiderile prozei acestui autor: pe
de o parte, subiectivizarea naraþiunii, prin abundenþa unui lirism
evocator, prezent în descrieri, stãri ale naratorului, imagini ºi stil
ornat, pe de altã parte, mesajul umanitar înalt, generos de tandru în
motivul familiei reunite ºi regãsite. E atâta inocenþã ºi sacralitate în
aceastã nevoie a revenirii acasã ºi a regãsirii familiei în jurul mamei,
încât parcã tot cerul ºi-a deschis porþile sã binecuvânteze cu multã
dragoste familialã dorinþa celui plecat. Am fi tentaþi sã aºezãm aceste
pagini de mare poezie sub semnul „scrisori de acasã”. Fiindcã alte
texte, precum Pomul de Crãciun, Prima duminicã din luna mai, Fulgi
mari de zãpadã, publicate în anii ’90–’91, aduc în spaþiul tabletei tot
largul sufletului uman revãrsat peste bunãtatea casei intime. Mama
devine astfel centrul lumii, într-un univers armonic preluat de
simboluri ale plinului existenþial: fereastra, pomul-brad, fulgul – ca
dar cosmic. Sãrbãtoarea lui Isus, naºtere ºi moarte deopotrivã, coboarã
în casa de luminã ºi dragoste a copilului în preajma Crãciunului, care
trimite scrisoare de rugã a izbãvirii ºi regãsirii umanului din noi, într-
un ritual al întinderii mâinilor tuturor spre podoaba naturii, bradul.
În rotunjimea gesturilor umane, familia leagã legãmânt în faþa acestui
martor împodobit cu semne ale dragostei ºi binelui: „Tata aduce
bradul. Îl pune pe masã, în mijlocul încãperii. E înalt ºi drept. A devenit
personajul principal. Toate mâinile: mâini fragede, mâini puternice,
mâini trudite se strãduiesc sã-l împodobeascã, sã devinã astfel pomul

devine astfel o formã de întreþinere a  tonusului ºi entuziasmului
acestor tineri, fiind o rampã de lansare a intelectualului. Ana Hoþopan
(n. 1960) a parcurs etape benefice pentru devenirea personalitãþii
sale. Intrã în atenþia ziarului de la vârsta adolescentinã, din ultimul
an de ºcoalã generalã. La numai 15 ani, devine premianta la concursul
pe þarã de limba românã, într-un juriu prezidat de Ecaterina Tiritean
(nr. 9, 1 mai 1975). În acelaºi an se produce ºi debutul sãu de presã
cu un scurt material despre cursurile de instruire ale pionierilor
organizate în tabãra de la Szabadkígyós (în suplimentul Vocea
tineretului, nr. 13, 1 iulie 1975). Textul respectiv conþine unele rânduri
de mare emoþie liricã, fiind scris sub sentimentul prieteniei. O
deschidere a acestui reportaj spre tableta stãrilor eului, în momente
de cumpãnã a existenþei, anticipã mesajul umanitar din bucãþile
ulterioare ale autoarei.

Un alt debut, care confirmã preocupãrile în cercetarea folclorului
românesc din zona Micherechi, se petrece în ultimul an de liceu. A
fost în buna tradiþie a ziarului de a iniþia periodic concursuri literare
(creaþii originale, traduceri, cercetãri folclorice) pentru afirmarea
talentelor tinere. În 1978 la un asemenea concurs participã ºi câºtigã
premiu Ana Hoþopan, alãturi de o altã premiatã, Maria Gurzãu. Cele
douã texte ale premianþilor se publicã în ziarul românesc în anul
1979: Nunta la Micherechi de M. Gurzãu (nr. 22, 3 iunie 1979) ºi
Înmormântarea la Micherechi de Ana Hoþopan (nr. 32, 12 august 1979).
Practic, acest text deschide cealaltã ipostazã a personalitãþii Anei
Hoþopan, cercetarea ºi implicarea într-un program activ de culegere,
valorizare, tipizare a obiceiurilor din comuna româneascã. Surprinde
în cazul acestui colaborator prestanþa constantã pe cele douã
preocupãri, confirmarea ca autor de prozã scurtã, – mici eseuri în
jurul unor meditaþii personale – ºi ca cercetãtor, – studii ample, care
au constituit pretextul angajãrii autoarei în doctoratul folcloric.

Pentru prima ipostazã a preocupãrilor literare, câteva texte
semnate de Ana Hoþopan au reþinut atenþia noastrã în proiectul amplu
la care lucrãm, despre literatura românilor din Ungaria. E vorba de
texte de douã tipuri: primele care þin de creaþia originalã, prozã scurtã
meditativã, ºi celãlalt tip, cronici de carte ºi interviuri cu personalitãþi
literare ºi culturale române. Primul text-tabletã care deschide
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doilea câºtig, impunea alcãtuirea unui grup redacþional absolut nou,
format din tineri entuziaºti, recunoscuþi de comunitate. Edda Illyés
(n. 1944), de câþiva ani atunci absolventã a cursului  special de
jurnalisticã din universitatea timiºoreanã, a fost de la începutul etapei
julane a ziarului, o prezenþã providenþialã, în cadrul noului colectiv
(Mihai Cozma, Al. Hoþopan, ªtefan Oroian). Prezicerile lui Petru
Silaghi, deºi mai rare, s-au adeverit parþial în cazul noului grup
julan : „Noului colectiv redacþional-format din tinere talente-însã
deocamdatã fãrã experienþã jurnalisticã-îi acordãm toatã încrederea
ºi tot sprijinul nostru” (Pentru o colaborare mai rodnicã, în nr. 13, 1
iulie 1971). Ziarul de atunci poate infirma calificativul secretarului
general, privind prestaþia jurnalisticã a noului colectiv. Textele asumate
ºi semnate de Edda Illyés [E.I., -ilda-], nu au nici pe departe stângãciile
specifice unui tânãr fãrã „experienþã jurnalisticã”, atât la nivelul
conþinutului, ºi, mai ales, la cel al tehnicilor,  instrumentelor ºi
limbajului în redactare.

O vie mobilitate intelectualã, dublatã de intuiþie speculativã ºi
spirit inventiv, care duce la diversificarea formulelor jurnalistice,
susþinute de un limbaj publicistic riguros, profesionist, caracterizeazã
textele E. Illyés. Ca prezenþã cu texte semnate în paginile ziarului,
Edda Illyés are câteva perioade foarte active, dintre care primii ei ani
ca redactor angajat, 1971–1972. Primul text semnat este un reportaj
la Micherechi, Din viaþa unei unitãþi pioniereºti (nr. 20, 15 oct. 1970),
scris foarte strâns, dar cu mult suflet, concentrând evenimentul în
jurul unor situaþii reprezentative. De altfel, aceastã tehnicã de a
focaliza reportajul  în jurul unei situaþii, al unui fapt de maxim interes
pentru cititori, stã ºi la baza altei formule jurnalistice pe care o practicã
scrisul Eddei Illyés, tableta ºi anecdota, forme care impun un control
sever al întinderii textului ºi al rigorii de limbaj. Câteva din asemenea
texte, precum Copilãrie seninã (nr. 24, 15 dec. 1971), Muzicantul
orb, Geamantanul cu surprize, Moarte eroicã, Prietenul lui Hamlet (din
1972), Sultan ºi prinþesã (1980), Ai noºtri tineri (1992), sau cele de la
rubrica Rezonanþe din 1993, îmbinã stilul reportericesc cu cel
anecdotic, þintind într-o sferã mai largã de interese, dincolo de
evenimentul particular care le-a generat. Jocul acesta, desfãºurat cu
uºurinþã pe o întreagã claviaturã a faptelor jurnalistice, i-a  favorizat

nostru de Crãciun, sã devinã pomul bogãþiei, pomul roditor, pomul
biruinþei, pomul luminii, pomul familiei.” (Pomul de Crãciun) Un aer
sceptic-amar de stare a zãdãrniciei ºi efemeritãþii ameninþã uneori
liniºtea providenþialã a rememorãrii, în unele texte de analizã a datelor
existenþei (La mormânt, Mi-e teamã…) Eul nu poate fi un înfrânt ºi
resemnat, câtã vreme mai existã oaze de liniºte ºi luminã ºi regãsirea
aduce un plus de optimism. Am înclina sã credem cã prima ei laturã
afectivã trebuie valorificatã, aºa cum bine îi intuia talentul regretatul
profesor Gavril Scridon prin 1990.

Unui asemenea gest al implicãrii ºi angajãrii în proiecte îi rãspund
ºi colaborãrile cu interviuri, îndrãzneþe în întrebãri ºi spirituale în
conducerea dialogului (Mircea Dinescu, Eugen Simion, Marin Sorescu,
Gr. Vieru). În plus, intrarea în colectivul de cercetãtori ai Institutului,
colaborãrile la radio, în redacþia noii reviste, Convieþuirea (din 1997),
devin  tot atâtea mobiluri ale angajãrii spiritului, care sã-i provoace
o întoarcere la proza de mesaj, din anii din urmã. Dupã cum, credem
cã este departe momentul de retragere,  aºteptãm de la Ana Hoþopan
texte valoroase, care sã-i rotunjeascã profilul unui  prozator de bun
augur pentru comunitatea româneascã. Absenþa ei din ultima serie a
Foii româneºti, mult prea lungã, nu ni se pare un semn onorant pentru
prestaþia, altfel bunã, a profesorului din Seghedin.

18. Edda ILLYÉS
      l redactor l cronicar cultural l cronicar radio
Pluteºte încã un mare semn de întrebare asupra deciziei de

amânare a revenirii redacþiei ziarului românesc, de la Budapesta la
Jula, din anul 1971. Discuþii intense ºi controversate au apãrut în
anul 1970 în legãturã cu calitatea ziarului, de la ritm de apariþie,
format, la limbaj, conþinutul ºtirilor ºi rubricaturã. Aceastã situaþie
deloc liniºtitoare a determinat câteva decizii favorabile în anul
urmãtor, cel care pregãtea revenirea gazetei „acasã”. Ziarul însuºi,
între ianuarie ºi iulie, când are loc transferul, nu a înregistrat nici o
ºtire referitoare la solicitãrile intelectualilor de a-l avea la Jula. A
înregistrat însã, în acest interval un prim câºtig : revenirea la anul de
tradiþie, adicã anul XXI, socotit de la primul an, 1951 (de la nr. 3, 1
febr. 1971 nu se mai scrie pe pagina de titlu, anul XV, ci XXI). Al
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(cronici literare la vol. Autodefinire, 1987, Fãrã titlu, 1992, Cugetãri
asupra vol. „Flori târzii”, 1987). Sunt texte în care jurnalistul se aºeazã
calm pe o lecturã prelungitã, meditatã, stãri subiective care transpar
ºi din notele de cãlãtorie, publicate în patru seriale, în anul 1989
(Cãlãtorie prin R. S. S. Moldoveneascã).

Poate cã hãrnicia acestui ziarist, care nu ºi-a trãdat nici o clipã
profesia ºi statutul moral, nu ajunge vreodatã sã mãsoare munca
internã de redacþie, ani ºi ani de lecturã, corectare, cizelare,
completare, poate ºi rescriere, ale atâtor materiale sosite la redacþie.
Numai starea jurnalistului-cititor, care e Edda Illyés, poate pãstra
pentru cele nescrise  memorii de redactor bucuriile ºi înfrângerile,
succesele ºi eºecurile, darurile intelectuale ºi dezamãgirile unei întregi
cariere jurnalistice. Jurnalistul nu se dezminte nici azi, fiind unul din
cei mai activi ºi prolifici ziariºti de la ziar ºi radio. Reactivarea
eseurilor tip glose de la rubrica Rezonanþe e un semn de reconfort
intelectual al condeiului sãu.

19. Eva IOVA
       l debut de presã l compuneri l redactor presã scrisã
ªi-a fãcut ziarul românesc un obicei ca, nu doar în timpul ºcolii,

ci ºi în perioada vacanþelor ºcolare sã urmãreascã îndeaproape
programul de varã al elevilor. Informaþii, note, comentarii, interviuri,
despre cum îºi petrec vacanþa copiii din zonele locuite de români îºi
fac tot mai mult loc în pagina rezervatã tineretului. Într-un asemenea
context, Foaia gãzduieºte montaje de  scurte intervenþii ale tinerilor
de diferite vârste ºi ºcoli, de la elevi de gimnaziu la studenþi.

Eva Iova (n. 1970) [-iova-, -va-] intrã într-un asemenea material
alcãtuit de redacþia ziarului, cu o scurtã relatare despre programul
vacanþei de varã (tabãrã de lecturã, tabãrã de pionieri, sprijinul dat
mamei la gãtit). Eleva de clasa a 7-a din Micherechi, în montaj alãturi
de liceistul Ioan Ciotea ºi studentul Vasile Petruþa, dovedeºte în scurta
intervenþie apetit pentru cunoºtinþe noi din diverse domenii,
înregistreazã câºtigul intelectual al taberelor (întâlnirea cu scriitori,
excursiile documentare, instruirile), dar ºi voinþa ºi priceperea în a
deprinde arta gãtitului: „Am ajutat ºi mamei la gãtit – aºa încât acum

douã deschideri ale stilului ei personal de jurnalism: prima, cea de
cronicar cultural ºi literar, urmãrind situaþii, oameni, întâmplãri din
imediata vecinãtate a comunitãþii; cealaltã, de cronicar radio-tv, care
oferã în note, comentarii, glose, scurte meditaþii asupra unora dintre
multele curiozitãþi care ne însoþesc în actualitate. Ambele formule
au în comun plãcerea speculativã a asociaþiilor, spontaneitatea
comparaþiilor ºi inventivitatea în formularea frazei. Când subiectul
permite, tableta porneºte de la starea personalã a autoarei, intrã pe
terenul generalizãrilor, sfârºind într-o meditaþie general-umanã, cu
grad maxim de generalizare. Cronicarul cultural are la îndemânã o
gamã variatã de subiecte. Edda Illyés se miºcã acrobatic de la cronica
de spectacol teatral, cea mai dragã jurnalistului (Turneu teatral, Teatrul
de cetate-Jula, Pe scena din Jula, Jocurile în  aer liber, în 1972) la
cronica de film ºi cronica de eveniment plastic (Gyula Illyés la 70 de
ani, 1972, Artiºti plastici români din Ungaria, 1986). Vorbeam de
mobilitatea ºi inventivitatea formulelor jurnalistice în cazul acestui
ziarist. Ele funcþioneazã la nivelul asimilãrii tematicii comune pentru
orice tip de articol în structura unui text nou, original, cu un relief
intern diversificat, de la aprecieri juste la mirãri ºi entuziasme ale
receptorului. Tehnica dã articolului douã calitãþi importante pentru
pana unui jurnalist de profesie : pe de o parte spectaculozitatea, adicã
a transforma o situaþie, un fapt, persoane în spectacole sublime ale
realitãþii, ºi de aici, oralitatea stilului, datã de fluxul ºi refluxul
expresiei. Exerciþiul acesta al jurnalismului scris i-a ajutat mult Eddei
Illyés sã intre ºi în zona cronicii radio, prin cunoscutele „note ale
sãptãmânii” ºi „revista presei româneºti”. Alterneazã în intervenþiile
radiofonice umorul cu meditaþia gravã, ironia cu jubilaþia, mirarea
cu evocarea ºi amintirea, într-un spectacol dinamic al audiþiilor.

Cronicarul cultural ºi cel radio dau câºtig de cauzã ºi jurnalistului
de investigaþie. Reuºite montaje de întrebãri, unele incomode pentru
interlocutor, apar în interviurile pe care le susþine cu mult farmec ºi
uneori poezie (Interviu cu Ilie Ivãnuº, 1975, De vorbã cu ªt. Frãtean,
1983, Interviu cu Petru Cîmpian, 1995). De aici ºi plãcerea unor lecturi
de carte, din cronici, note de lecturã ale conaþionalilor sãi. Spectacol
de ºtiinþã literarã  în cazul cãrþii lui L. Gáldi (Succes rãsunãtor, 1972)
sau gust liric rafinat în cazul poeziei  Mariei Berényi sau Luciei Borza
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Cum o sã vedem ceva mai încolo, Eva Iova, ajunsã dupã absolvirea
facultãþii în redacþia radio din Seghedin, se angajeazã într-o muncã
de pionierat în jurnalisticã, iniþiind în 1999 editarea unei reviste a
adolescenþilor, Liceenii, care apare pânã în pragul intrãrii ei în redacþia
Foii româneºti. Gestul acesta al implicãrii în stimularea la scris a elevilor
a dat roade, cãci, o serie de elevi ai liceului julan ºi-au descoperit
pasiunea pentru presã. Instalarea Evei Iova ca redactor-ºef la Foaia
româneascã, în 2000, când se impunea o restructurare de conþinut ºi
aspect redacþional ale ziarului, a fost un moment inspirat. Pe de o
parte, ea venea cu exerciþiul ziaristic de la radio, unde câteva iniþiative
ºi emisiuni pornite (emisiunea tinerilor, magazinul vârstnicilor)
îndreptãþeau UCRU sã-i încredinþeze aceastã misiune. Pe de altã parte,
exerciþiul presei scrise, atât ca organizare redacþionalã, cât ºi ca act
de îndrumare din perioada redactãrii Liceenilor (1999–2001) gãsea la
Eva Iova un spirit mult mai activ ºi deschis la înnoire ºi reformã.
Astfel cã, preluând conducerea ziarului în 2000, Eva Iova introduce,
cu multã precauþie la început, câteva îmbunãtãþiri demne de luat în
seamã: modificarea formatului ºi creºterea numãrului de pagini, printr-
o distribuþie mai justã a rubricaturilor ºi paginaþiei, creºterea numãrului
de abonaþi ºi plasarea ziarului pe internet, distribuþia materialelor
dupã rubrici adecvate cititorilor (Actualitatea, Viaþa publicã, Opinii),
reactivarea, periodic, a rubricii de dialog cu cititorii, oferta de
informaþii media pentru cei interesaþi de românii din Ungaria. Dar, se
impune o selecþie mult mai riguroasã a datelor recuperate de pe
internet, astfel încât ponderea acestora sã nu depãºeascã materialele
de redacþie, un gest care pentru actualul director al ziarului, spirit
inovator ºi deschis la nou, ar putea aduce un reviriment atât al
scrisului sãu, cât ºi o provocare pentru micul colectiv al ziarului.

20. Ilie IVÃNUª
     l debut jurnalistic l debut literar l debut ca profesor
Ilie Ivãnuº (1913–1999) este cel mai fecund jurnalist, prezent în

toate etapele de apariþie ale gazetei româneºti. Dacã luãm în
considerare cã debutul sãu în presã s-a petrecut înainte de a se stabili
în comunitatea româneascã din Ungaria, debutul la ziarul românesc
de la Jula confirmã un condei stãpân pe instrumentele articolului de

înþeleg deja cum primesc mâncãrurile gustul lor.” (Peste câteva zile va
suna clopoþelul, în F.N., nr. 34, 20 aug. 1982, p. 4).

Debutul real de presã are loc ca elevã la liceul românesc din Jula,
în 1987, cu un text asumat cu semnãturã, o compunere pe tema
iernii, la graniþa dintre evocarea momentelor trecute ale copilãriei
din sat, (jocul în zãpadã, construcþia în detaliu a omului iernii) ºi o
descriere cu puternice accente lirice ºi sentimentale. Aerul acesta
nostalgic, cu plãcerea contemplãrii naturii ºi cadrului, anticipat aici,
va alimenta multe din scrierile acestui jurnalist, îndeosebi reportajele
de cãlãtorie în diferite pãrþi ale lumii. Remarcãm acurateþea frazelor,
spontaneitatea jucãuºã a verbelor ºi, mai ales, oralitatea limbajului,
care contextualizeazã o situaþie sau o stare a adolescentului: „Ne
strângeam toþi copiii din stradã ºi ne apucam sã facem ºi pe uliþã un
om de zãpadã. Dupã ce terminam, ne luam sãniile ºi hai la marginea
satului! De pe coasta dâmbului, tot chiuind, alunecam în jos. Când
dãdeam de vreun ºanþ în care apa îngheþase, ne dãdeam pe gheaþã.
(...) Iarna, zãpada, întotdeauna îmi amintesc de acele zile de neuitat
ale copilãriei...” (Iarna, în F.N., nr. 2, 10 ian. 1987, p. 5).

Aceastã deschidere pe frontiera dintre literaturã ºi jurnalisticã,
cu proiecþia pe o secvenþã reprezentativã, care sã transmitã un mesaj
cititorului, alimenteazã ºi celãlalt text din 1990,   Poftiþi o bomboanã!.
Mult mai strâns în construcþie, cu mijloace mai diverse, precum
dialogul spontan ºi naraþiunea densã, aceastã compunere face proba
unui jurnalist care, aflat pe teren în cãutarea informaþiilor, este atent
la tot ºi la toate, nu-i scapã din observaþie o situaþie ºi un mesaj.
Subiectul compunerii trateazã problema spinoasã a discriminãrii
etnice, într-un dialog dintre un elev-copil de þigan ºi învãþãtoarea
lui, care îi primeºte bomboana oferitã, gest care îi aduce o luminã pe
chip ºi îl socializeazã. Din aproape în aproape stãrile copilului sunt
surprinse cu dibãcie ºi redate prin mijloace adecvate situaþiei
construite: „Oare o sã primeascã de la mine? L-a mângâiat pe creºtet
ºi a luat o bomboanã lipicioasã. Tocmai voia sã-i mulþumeascã, când
în ochii copilului a observat douã picãturi de lacrimi gata-gata sã-i
curgã de pe obraz. (...) – Dar ºtiþi, – a suspinat bãiatul – de la mine
pânã acum încã nimeni nu a vrut sã primeascã nimic.” (în F.N., nr. 2,
12 ian. 1990, p. 4).
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importante ale activitãþii sale viitoare. E vorba de debutul ca traducãtor
din proza maghiarã. Una din pasiunile sale este, încã din 1952, Móricz
Zsigmond, din care Ilie Ivãnuº se încearcã pe bucata ªapte bani, o
povestire anecdoticã în genul lui Vasile Alecsandri, despre galben ºi
para (nr. 18, 15 sept. 1952) ºi Pãstorul din Debreþin în nr. 23, 11 nov.
1954. Deºi cu totul alte motive decât cele strict literare l-au determinat
pe tânãrul de atunci profesor sã se apropie de un  text atât de lung ºi
greoi, ca romanul Pâine neagrã de Darvas József, (în 1953 ministru al
educaþiei din Ungaria), publicat în serial aproape o jumãtate de an
(de la nr. 25., 15 nov. 1953 pânã la nr. 12, 11 iunie 1954), acest
moment a deschis pasiunea autorului pentru traduceri, îndeosebi
pentru cele de prozã scurtã maghiarã. Vor urma, la scurt timp,
traduceri din Urbán Ernõ (Parveniþii, în nr. 1, 1 ian. 1954), Kukk Imre
(Mama de familie, în nr. 2, 14 ian. 1954). Remarcãm deocamdatã
fluenþa traducerilor, nuanþele subtile ale expresiei ungureºti, prinse
în registrul psihologic al limbii române. Al doilea segment, mult mai
relevant pentru condiþia autorului de literaturã originalã în cazul lui
Ivãnuº este debutul ca povestitor, poet ºi nuvelist. Dupã experienþa
jurnalisticã a corespondenþelor, îndeosebi din zona manifestãrilor
culturale ale românilor (ex. ªezãtoare literarã la Jula, nr. 26, 3 dec.
1953, Secþia din Seghedin a scriitorilor la Békéscsaba, nr. 27, 21 dec.),
Ilie Ivãnuº se afirmã cu creaþie proprie începând din anul 1954. Nuvela
Hai Mãrie, hai acasã (nr. 4, 17 febr. 1954) poate fi consideratã debutul
literar al autorului la ziarul românesc. Ea deschide cele douã orientãri
ale prozei sale: una a dramelor familiale, nãscute din stingerea iubirii,
ºi o alta, a prozei autobiografice, care prelucreazã momente dramatice
din copilãria autorului. Nuvela Ciocârlia ,publicatã în  acelaºi an, (nr.
8, 15 apr. 1954) deschide seria scrierilor concentrate pe o biografie
bogatã în evenimente, în care amintirile din preajma Alãmorului
Sibiului s-au întâlnit în memoria afectivã a autorului. Nuvela va fi
reasimilatã într-o prozã mai amplã, Parcã totul s-a petrecut numai în
vis, prozã cu semnificaþii existenþiale ale pãsãrii cântãtoare, în proza
care deschide volumul de nuvele Dincolo de orizont (Ed. Didacticã,
Budapesta, 1981). Pentru construcþia narativã în planuri ale
rememorãrii ºi cele ale evocãrii unei vârste a poveºtilor, redãm un
scurt fragment ilustrativ: „Ciocârliile-s tare gingaºe, ele-s solii raiului

ziar. Aceasta  atât la nivelul închegãrii unor scurte ºtiri, cât ºi la nivelul
construcþiei de ansamblu a unor articole mai întinse, precum
reportajul de teren. În acest fiºier intereseazã prestaþia lui jurnalisticã
din presa româneascã, contribuþia destul de substanþialã la construcþia
unui stil publicistic ºi a unei conºtiinþe ale scrisului sãu public.
Apropierea de gazeta românilor Libertatea noastrã are loc în primul
an de apariþie, exact în perioada când îºi completeazã studiile la ªcoala
superioarã de la Budapesta, dar fãrã sã-ºi divulge identitatea, semnând
cu iniþialele G. I. (nr. 10, 5 oct. 1951). Cu numele real, iese în ziar
abia în 1952, cu un articol de propagandã, construit atât din reportaj,
cât ºi din povestire. Textul Stahanovistul Petre Tudor (în L. N., an II,
nr. 9, 1 mai 1952) poate fi considerat debutul jurnalistic al tânãrului
student Ilie Ivãnuº, text destul de neconcludent ºi ocazional pentru
evoluþia ulterioarã a scrisului sãu, dar cu un limbaj corect ºi riguros
în formulare. Într-un articol-mãrturisire, care face parte din psihologia
ºi temperamentul autorului pasionat de cãrþi ºi citit, Ilie Ivãnuº
adreseazã, în acelaºi an 1952, un îndemn tinerilor la cititul cãrþilor:
„Românul din R. P. Ungarã trebuie sã se înfrãþeascã cu cartea.” (nr.
11, 1 iunie). Dupã genul de scriere, ca ºi dupã stilul sãu simplu, de
popularizare, credem cã ºi multe articole de la rubrica Colþul literar,
nesemnate, aparþin aceluiaºi Ilie Ivãnuº (medalioanele Ion Creangã,
V. Alecsandri, Petõfi). În iunie 1953, când Libertatea noastrã publicã
despre un alt debut al Ilie Ivãnuº, cel de dascãl de limba românã, ca
student în ultimul an ºi practicant la lecþia-model de la clasa a 5-a
ªcoala generalã cu limba de predare românã din Jula (în L. N., nr. 15,
19 iunie 1953). Dupã acest moment important din cariera didacticã
a autorului, Ilie Ivãnuº participã cu o delegaþie la un curs de
perfecþionare în România alãturi de Petru Silaghi, Gh. Mészáros, Ilie
Moldovan, Olga Soldan (nr. 18, 7 aug. 1953). În luna septembrie,
acelaºi ziar consemneazã la rubrica ªtiri ºi fapte numirea noilor cadre
didactice, cu Ilie Ivãnuº la ªcoala generalã din Jula, Petru Popuþa la
cea din Chitighaz, Carol Cordoº, director la Colegiul „Noua
Constituþie” din Budapesta (nr. 20, 2 sept.). De acum practic începe
cariera de profesor de limbã ºi literaturã românã, cea mai lungã ºi
productivã a lui Ilie Ivãnuº.

Ziarul a consemnat ºi debutul literar al autorului, în douã segmente
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redactorului acestor pagini, Livia Santãu-Stãnescu, pe de o parte, dar
,mai ales, sub modelul de scris jurnalistic ºi patronajul spiritual al
neobositei profesoare Ana Criºan, ºi-a început cariera de ziarist ºi
Tiberiu Iuhas. De bunã seamã cã memoria intimã a fostului elev julan
pãstreazã încã luminoasã imaginea profesoarei, într-o icoanã de dascãl
de mare sãrbãtoare. Tot astfel,  dupã cum credem, cã sub privirea de
tainã a dânsei, citindu-le ucenicilor ei rândurile risipite în ani prin
ziar, Ana Criºan se întoarce în vreme ºi zãboveºte cu fiecare dintre ei,
trãind bucuria cuvântului pe care-l zidesc. Dupã stingerea prematurã
a Liviei Santãu, în 1974, chiar când era reactivatã în interiorul ziarului,
Vocea tineretului, Ana Criºan ºi Doina Misarãº, cu  frumoºii ºi
entuziaºtii lor ucenici, cum a fost ºi Tiberiu Iuhas, au susþinut multã
vreme paginile suplimentului.

Întreg darul pe care Tiberiu Iuhas (n. 1957) [TJ,-J-] îl poate oferi
maestrului sãu  încheagã azi o carierã de jurnalist strãlucitã, la care
au lucrat cu folos hãrnicia ºi seriozitatea. Cândva, în ceasurile de
vorbã cu sine însuºi, ar zâmbi de o nãstruºnicã întrebare, care i-ar da
târcoale: ce-aº fi putut fi altceva decât jurnalist? Producþia lui de
texte de presã nu a fost numai a redactorului cu obligaþii
administrative, ci a unui publicist cu fler, tenace ºi hotãrât sã-ºi
construiascã din mers stilul, principiile, instrumentele scrisului sãu.
Fãrã a greºi, în redacþia de la Jula, modelul de jurnalist al lui Tiberiu
Iuhas este o ipostazã valoricã a modelului de ziarist al lui Vasile Roxin,
din etapa ziarului de la Budapesta. Ca în cazul aceluia, existã o perioadã
foarte rodnicã în prezenþa în paginile ziarului. În cazul lui Tiberiu
Iuhas acestea sunt douã: prima, în 1975, când se gãsea elev, clasa a
III-a ºi a IV-a la liceu, ºi cea de-a doua, în 1982,  dupã încheierea
cursurilor universitare la Budapesta ºi intrarea lui în redacþie. Ziarul
însã exercitã o puternicã influenþã asupra tânãrului, prin ºtirile pe
care le dã ºi în care este amintit numele lui T. Iuhas. În 1974, când
Ana Criºan întreþinea paginile pentru tineret, care deschidea ºi anul I
al reapariþiei Vocii tineretului, împreunã cu elevii ei, M. Mihuþ, T.
Cosma, I.  Oros, tânãrul elev debuteazã într-un material colectiv,
ªtiri de la Liceul N. Bãlcescu (V. T.  nr. 23, 1 decembrie 1974). Materialul
îi deschide gustul pentru ºtirea concisã ºi focalizatã pe un eveniment
deosebit, anticipând textele-reportaj de mai târziu. Importante
contribuþii înregistreazã ziarul între 1975–1978, pânã când dureazã

aici pe pãmânt, de aceea ne tot cântã. Bãgat-ai de seamã cã dimineaþa-
i plin cerul de ele? (...) Din noaptea cu lunã de mai-cred cã datoritã
vrãjii vorbelor vãrului Zaharia-mã trezesc în toiul iernii. Afarã viscoleºte.
În casã la Bica arde focul domol. Oamenii adunaþi la ºezãtoare
povestesc întâmplãri care, nouã,copiilor, ne aprind imaginaþia.”

În acelaºi an, Ilie Ivãnuº intrã în presã ºi ca autor de poezie, tot
de inspiraþie biograficã ºi de evocare istoricã, în poemele Cetatea din
Jula (nr. 23, 11 nov. 1954) ºi Drumul meu (nr. 24, 26 nov.). Trebuie
amintit ºi un alt fapt din colaborarea sa la ziarul românesc. Scrisul
sãu a provocat în câteva rânduri, în 1959 ºi în 1970, o aprinsã
polemicã, dinamizând spiritele ºi antrenând o serie de intelectuali la
un dialog profitabil sub aspect cultural, atât pentru ziarul însuºi cât
ºi pentru colaboratorii sãi. Ana Varga intervine prompt în ambele
cazuri, scriind o primã cronicã profesionistã asupra producþiei literare
a lui Ilie Ivãnuº (nr. 4, 15 febr. 1959, Despre scenetele lui Ilie Ivãnuº, ºi
în nr. 21, 1 nov. 1970, despre nuvela Cheia). La douã concursuri de
creaþii originale, iniþiate de gazeta românilor, Ilie Ivãnuº câºtigã
premiul III pentru proza Veºnic împreunã (nr. 7, 1 apr. 1960) ºi premiul
II pentru bucata Puhoiul în 1968 (nr. 2, 15 ian.). În sfârºit, contribuþia
lui Ilie Ivãnuº la afirmarea intelectualitãþii româneºti din Ungaria este
cã a oferit ºi un model de stil reportericesc ºi, uneori, de interviu cu
personalitãþi culturale. Dacã exerciþiul acesta jurnalistic a fost unul
formativ pentru proza sa, iatã cã cele douã cãrþi, Dincolo de orizont
(1981) ºi Lumea viselor (1991) confirmã prestaþia constantã ºi
talentul unui autor reprezentativ pentru românii din Ungaria.

21. Tiberiu IUHAS
      l debut ziaristic l redactor l publicist
Am vãzut pânã acum cã mediul de formare a viitorilor jurnaliºti,

care au simþit nevoia de a ieºi în pagina scrisã a ziarului românesc, a
fost Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Jula. Chiar unii dintre ei au avut
iniþiativa sã publice mai  devreme,  încã din perioada claselor de
ºcoalã generalã. Tot la acest fiºier am stabilit o legãturã de entuziasm
adolescentin între o întreagã pleiadã de jurnaliºti, de la Vasile Roxin,
ªtefan Oroian la ªtefan Frãtean ºi Tiberiu Herdean, ºi paginile pentru
tineret ale Foii. Sub încurajarea ºi deschiderea spre tinerii liceeni a
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articolelor de  atitudine ºi opinie, cu mult suflet în apelurile sale la
unitatea românilor (Strângerea  forþelor, 1994), scrie ºi tablete
publicistice, care oferã o laturã meditativ-contemplativã a ziaristului
(Politeþe,1992, Pãmântul doare, 1993). Poate cã din aceastã ultimã
ipostazã de reflexiv ºi analist s-ar fi putut lansa mult mai profitabil,
sub aspect cultural, Tiberiu Iuhas, dacã  þinuta seriozitãþii  ºi atitudinea
responsabilã faþã de tot ce-a scris ar fi fost alimentate de aceeaºi
tenacitate ºi  pasiune ale începuturilor sale jurnalistice. Iar dacã în
ultima vreme, inexplicabilã  ne apare absenþa semnãturii sale din
paginile ziarului, tot atât de incredibil  ni  se  pare cã  Tiberiu  Iuhas
ºi-a epuizat resursele. Periodicul românesc, la care a ucenicit ºi a
rodit atât de frumos prin cuvânt ºi  implicare ca redactor, aºteaptã
sã-i dea strãlucire ºi luminã, ca în vremurile bune. N-a fost un spirit
comod ºi convenþional, când ziarul în istoria lui pe aceste fiºe nu-ºi
permite sã-i omitã contribuþia de substanþã. Ceva mai încolo,
completãm profilul sãu de jurnalist, la cealaltã publicaþie a românilor
din Ungaria, Cronica, al cãrei editor este.

22. Ioan Sz. KISS
      l debut publicistic l redactor l fotograf de presã
Un colaborator al ziarului românesc, la fel de harnic ºi serios în

prestaþia jurnalisticã, dar care nu ºi-a valorificat întreg potenþialul
scrisului sãu, rãmâne Ioan Sz.Kiss. Absolvent al unei promoþii liceale
de vârf (1966), dacã e sã-i amintim doar pe Ioan Halász, Eva Gaal ºi
Ioan Popon, Ioan Sz.Kiss (n. 1948 – m. 2005) [Sz. Kiss] se face
remarcat încã din perioada studenþiei seghediene, într-un dialog cu
Vasile Roxin. În 1971, la împlinirea a douã decenii de  presã
româneascã, ziarul românesc a organizat o discuþie mai degajatã cu
studenþii. Îl regãsim pe Ioan Sz. Kiss în compania Elenei Pantea ºi
Anei Secan, cu opinii personale asupra ziarului, aducând critici ºi
sugestii, printre care susþinerea unor scrieri ale autorilor din
comunitate (nr. 4, 15 febr. 1971). Debutul de presã se petrece în
aceºti ani de studenþie, cu un articol pe temã studenþeascã. Articolul
Expoziþia de artã popularã ºi seratã studenþeascã (nr. 9, 1 mai 1971)
îi angajeazã nu numai pasiunea pentru ziaristicã, dar ºi-i deschide
perspectiva de a produce unele inovaþii de substanþã în organizarea
internã a rubricaturii ziarului. Articolul dovedeºte o atenþie sporitã

anul V al suplimentului pentru tineri. Fie cã scrie reportaje sportive
(nr. 1, 1 ianuarie 1975), fie mãrturiseºte de la faþa locului despre
stãri, sentimente, emoþii ale liceenilor (Balul panglicii, nr. 4, 15 febr.
1975, Pãreri, emoþii, aºteptãri, nr. 18, 15 sept. 1975), Tiberiu Iuhas
îºi perfecþioneazã de la articol la articol calitãþile de jurnalist. Studenþii
de la ELTE (1977–1981) au în proaspãtul lor coleg un colaborator la
ziarul românesc, care sã scrie despre acþiunile catedrei budapestane.
Scrisul sãu capãtã acum ºi o nuanþã culturalã rafinatã, intrarea în
mediul academic, cu interes pe activitãþi intelectuale de substanþã
(întâlnirea cu Ferenc Szemlér,  nr. 1, 1 ian.1978, participarea la
cursurile de varã, nr. 19, 13 august 1978). Enigmaticã este absenþa
timp de aproape doi ani din paginile ziarului, aºa cum dupã anul
1983 se aºterne iarãºi o tãcere mult prea lungã peste semnãtura lui.
Ceva s-a petrecut în libertatea interioarã a lui Tiberiu Iuhas, într-un
moment când scrisul sãu a câºtigat în maturitate  ºi s-a  centrat pe
materiale publicistice de profundã analizã.

Cea de a doua etapã fecundã a activitãþii sale jurnalistice se
consumã în 1982. Începând cu 1980, spre ultimul an de facultate,
este uneori prezent cu douã materiale în acelaºi numãr de ziar. Ne
permitem sã constatãm doar în acest an, 1982, trei importante
semnãturi îºi dau mãsura talentului lor de jurnaliºti ºi
profesionalizeazã trei formule publicistice la ziar: Tiberiu Herdean,
în criticã ºi istorie literarã, ªtefan Frãtean, în reportaj de teren, Tiberiu
Iuhas ca publicist comentator. Cei trei tineri jurnaliºti au ºi gãsit
momentul prielnic al ziarului, când în contextul afirmãrii tinerilor au
gãsit în redacþie  deschiderea spre  iniþiative noi ºi formule novatoare
pentru eficientizarea Foii. Nu întâmplãtor, cei doi colegi, scriu despre
Tiberiu Iuhas– student în anul I ºi anul IV,  în douã materiale de la
Budapesta: ªt. Frãtean în nr. 20, 15 octombrie 1977, Tiberiu Herdean,
în nr. 20, 18 mai 1980. Încadrat ºi susþinut de cei doi, acesta încearcã
în 1982 sã facã o sintezã a reportajului de teren ºi a articolului
cultural. Scrie acum intens despre liceenii din Jula (Balul panglicii, O
zi de neuitat, Peste câteva zile va suna clopoþelul), practicã profilul
de dascãl (Tineri profesori, tineri uteciºti), poposeºte printre studenþii
din Seghedin (nr. 13, 1 apr. 1983), interviul (De vorbã cu Florica Santãu,
51–52, 23 dec. 1983). Dupã 1990, scrisul lui T. Iuhas intrã pe terenul
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imaginea panoramicã, ci imagini-clic, spontane, cu obiectivul fixat
pe eveniment sau persoane. O astfel de tehnicã instituie producþiei
publicistice o temã, care, luatã în legãturã cu celelalte fotografii,
alcãtuieºte un întreg album fotografic, din care privitorul poate citi
tematica preferatã, din oricare text jurnalistic scris. A substitui textul
în cuvinte cu textul sugerat al acestui album devine proba unei arte
fotografice, pe care o deþine Ioan Sz.Kiss. Reporterul este dublat într-
un mod fericit de fotograful-artist. Poate de aceea redacþia ziarului l-
a primit,  fãrã rezerve, printre colaboratorii-fotografi. Cele mai multe
din calendarele româneºti ale ziarului poartã pecetea stilului sãu,
atât în asamblarea fotografiilor în cadrul textelor scrise, cât ºi în
distribuþia lor tematicã, structuralã ºi funcþionalã în paginile
calendarelor.

Grija pentru rigoare, diversitate, precum ºi capacitatea de
organizare ºi sistematizare, printr-o sporitã atenþie asupra întregului,
atunci când materialele adunate în redacþie devin încãrcate ºi
neomogene, au constituit puncte bune pentru desemnarea lui Ioan
Sz.Kiss ca responsabil al colectivului de editare al celui de-al doilea
volum de texte antologice, Muguri. În 1989, când s-a rediscutat
problema acestui nou volum, Ioan Sz. Kiss venea deja cu experienþa
acumulatã în grupul redacþional de la revista de culturã Timpuri,
apãrutã în 1985. Ideea fusese lansatã ºi aprobatã încã din 1984 ,
propunerea de scoatere a acestui volum fiind planificatã pentru anul
1988. E o enigmã încã faptul cã volumul nu s-a tipãrit nici pânã azi,
ºtiut fiind cã de la primul volum, 1973, literatura românilor din
Ungaria a crescut frumos în calitate ºi diversitate. Ori acest volum ar
fi fost atât de necesar pentru susþinerea talentelor, mai ales, ale celor
din generaþiile tinere, de la Tiberiu Herdean, Maria Berényi, la
Hortensia Olah, Gheorghe Ruja, Stella Nikula ºi alþii.  Dupã anii 90’,
s-a întâmplat ºi cu Ioan Sz. Kiss o prea repede abandonare a
colaborãrilor frecvente la ziar ºi a proiectului propus cu ani în urmã.
Cititorii sãi aºteaptã mesajul cã volumul în cauzã, de-acum, postum,
poate încununa nu numai o carierã jurnalisticã probatorie valoric, ci
trebuie sã stimuleze fantezia ºi curajul tinerilor jurnaliºti de azi,
dându-le din secretul artei unui colaborator care s-a respectat
onorabil.

pentru focalizarea scrisului pe evenimentul cultural reprezentativ,
reuºind sã dea imaginea lui în complexitatea manifestãrii sale.

Începând din acest an  1971 al proaspãtului absolvent de facultate,
cu achiziþia lui Ioan Sz.Kiss se putea vorbi de întinerirea
colaboratorilor ziarului, preconizatã o datã cu revenirea Foii  la Jula.
Zona pe care se manifestã scrisul sãu aparþine dialogului, sub forma
interviurilor cu  personalitãþi culturale din comunitate cunoscute.
Ioan Sz.Kiss reuºeºte sã-ºi diversifice oferta  publicisticã pentru cititori
printr-o permanentã nuanþare ºi schimbare a viziunii în construcþia
articolelor sale. Aproape cã se specializeazã în acest teritoriu al
interviului, trecând de la formula clasicã De vorbã cu…, la cea a
interviului-portret de tipul Feþe noi în rândul cadrelor didactice (în
1972) sau Tinere cadre didactice (în 1974). Acestor formule, deloc
schematizate, le corespunde ºi opþiunea selectã a celui care
creioneazã portretul pentru chipuri marcante, precum Maria Tulcan,
Petru Cîmpian, Gh. Ardelean, Ana Dulãu, Ana Secan, Fl. Mészáros,
Iulia Pantea, Elena Luncan. Scrisul sãu, foarte activ ºi constant dupã
anul 1972, capãtã acurateþe ºi strãlucire prin aceastã schimbare
regulatã a unghiului de abordare a fenomenului ºcolar sau cultural.
Când cel intervievat are un plus de spontaneitate în orientarea
dialogului, ca în cazul celor cu Zsuzsa Koncz, Sarolta Zalatnay (1972),
ziaristul ºtie sã conducã discuþia prin intervenþii spontane ºi spirituale
ºi sã readucã cu tact dialogul la punctul de pornire. Existã chiar un
stil Ioan Sz. Kiss în organizarea ºi scrierea acestor medalioane ale
personalitãþilor. Centrul de atenþie cade pe datele culturale, cu o
sondare în proiectele, intenþiile celui cu care dialogheazã. Caracterul
acesta dialogal al aranjãrii textului transpare ºi din reportajele scrise
de Ioan Sz.Kiss. Fie cã e vorba de Bedeu (nr. 15, 1 august 1972), fie la
Sãcal (nr. 40, 7 octombrie 1979) reportajul capãtã oralitate prin jocul
speculativ al intersectãrilor tematicii, care sfârºeºte în final într-un
mesaj din zona culturalã.

Arta de a focaliza pe un obiectiv bine individualizat i-a dat ºi
ipostaza colaboratorului fotograf, o plãcere intimã a colaboratorului.
Cine deschide paginile ziarului din  anii ’80 ºi, mai ales, cele din
calendarele anuale ale gazetei, gãseºte în Ioan Sz.Kiss un neîntrecut
arhivar al fotografiei jurnalistice. Tehnica lui artisticã nu foloseºte
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metodic, etapã cu etapã, cu popasuri în diferitele secþii ale fabricii de
ciocolatã din Budapesta.

Categoria cea mai fertilã sub aspect cantitativ o reprezintã
colaborãrile de tip reportaj de teren, îndeosebi reportaje de ºcoalã.
Locurile preferate de jurnalist sunt Aletea, Chitighaz, Bãtania sau
Micherechi. Când ochiul reporterului prinde secvenþe din tabãra de
pionieri (nr. 22, 15 nov. 1964, despre pionierii micherecheni, nr. 16,
16 aug. 1966, despre vacanþa elevilor julani) sau când intrã în incintã,
pentru a surprinde momente culturale cu elevii (Din activitatea unei
biblioteci, nr. 6, 15 martie 1966), articolul lui Gy. Kollányi  are un
început calm, concentrat în datele de spaþiu, timp ºi personaje. În
ordinea succesivã a miºcãrii privirii reportericeºti apare un moment
de dialog, care are cãderea sã dea greutate ºi crezare celor relatate.
Fie cã e cu directoarea bibliotecii din Aletea (Erzsébet Kalász), fie cu
profesorul Gh. Petrujan, de la ºcoala din acelaºi loc, sau direct cu
elevii aleteni (Flora Otlãcan, Florian Nedro, Ioan Sandu, Ioan
Abrudan), dialogul atinge problemele esenþiale ale viitorului acestor
tineri, proiectele ºi visurile lor ambiþioase (Alegerea profesiunii, nr. 9,
1 mai 1964). Formã spontanã a dialogului este ºi însoþirea din mers a
interlocutorilor, încât textul-reportaj se deschide larg spre construcþia
unei lumi de poveste. Unul din cele mai bune texte ale acestui
colaborator, Aurica, Ghiþã ºi Ionicã (nr. 23, 1 dec. 1965) ne dã ipostaza
jurnalistului martor la un act cotidian, postat parcã acolo sã observe
un obicei intrat în ordinea fireascã a comunei. E un reportaj în miºcare,
dinamic ºi totodatã învãluit de o poezie a marii întâlniri: „Zilnic la
ora 7 ºi jumãtate pe portiþa casei din str. Kossuth din Chitighaz apar
cei trei fraþi Nedelcu: Aurica, Gheorghe ºi Ioan, pornind cu paºi grãbiþi
spre ºcoala cu limba de predare românã. Dupã ei mai iese cineva:
mama Nedelcu, care-i conduce pânã-n stradã, cuprinzându-i cu privirea
pe cei trei copii care-i sunt atât de dragi ºi de care-i atât de mândrã.”

Din categoria colaborãrilor publicistice, cu caracter festiv,
ocazionate de diferite sãrbãtori (eliberarea Ungariei),  fac parte textele
de evocare prin martori ai evenimentului respectiv. Când e vorba de
com. Aletea,  publicistul apeleazã la vocea animatorului cultural Gh.
Nistor (În întâmpinarea marii sãrbãtori, nr.7,1 apr.1965) ori când
evenimentul s-a consumat face un bilanþ al manifestãrilor de paradã

23. Gyula KOLLÁNYI
      l debut de presã l colaborator l publicist
Cum în prima etapã a apariþiei ziarului am întâlnit un prim grup

compact de tineri elevi-colaboratori (Dana Ianc, Ioan Hotea, Ana
Criºan, Margareta Caciora, Liviu Gurban), în seria budapestanã a Foii
s-a întâmplat ca grupul de colaboratori români, debutanþi dupã 1960
(Petru Mihoc, Teodor Bãican, Teodor Cosma), sã activeze paralel cu
o altã grupare, din afara comunitãþii, susþinutã de László Ballabás,
Lajos Szûcs, Roza Ary, Gyula Kollányi. Paradoxul e cã doar din aceastã
ultimã categorie putem vorbi de o oarecare continuitate a
colaborãrilor, când redacþia miza cã, o datã intrat grupul comunitãþii,
acesta sã fi întreþinut pe mai departe existenþa ziarului. ªtafeta de
predare a sarcinilor ziaristice se amâna pentru perioada redactãrii
ziarului la Jula, dupã 1971.

Diversã tematic ºi spontanã în manifestarea scrisului sãu este
colaborarea la ziarul românesc a lui Gyula Kollányi [-Gy.K.-]. Mai
mult chiar, pe alocuri, articolul sãu de gazetã devine spaþiul de miºcare
ºi dezbatere ale unor idei, printr-o operaþie de transfer a informaþiei
în formula unui articol-eseu. Acest lucru duce la amestecul stilurilor
publicistice în acelaºi text, topind în textul pur de informaþie calitãþi
ale textului de meditaþie. Operaþia îi permite o libertate mai largã în
abordarea unei palete tematice complexe, încât cititorul penduleazã
între evenimentul real ºi proiecþia lui în imaginar. Ca joc între
secvenþe, stil ºi limbaj jurnalistice,  textele lui Gyula Kollányi se
apropie de cele ale lui Ioan Halász, ªtefan Frãtean sau Stella Nicula.
Ceea ce îl desparte de colegii colaboratori este supralicitarea
scenariului realitãþii în zona eseisticii, la graniþa abia sesizabilã dintre
evenimentul brut ºi posibilitãþile lui de aºezare în construcþie epicã.

Debutul la ziarul românesc se petrece în anul 1963 cu un material
de cãlãtorie, Bãile Herculane (nr. 15, 1 aug. 1963). Este mai mult un
articol informativ, cu extrase din buletine turistice, ca o invitaþie
publicitarã, nerelevant pentru prestaþia sa  ulterioarã de colaborator.
În aceeaºi arie tematicã, dar cu o formulã de adresare-invitaþie mai
directã spre cititorii sãi, este textul Ciocolatã… ciocolatã… ciocolatã
(nr. 24, 15 decembrie 1963). Cãlãtoria propusã imaginar, având ca
martor închipuit cititorul tânãr necunoscãtor, este înregistratã
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românime. Aºa se motiveazã ºi momentul contrarevoluþiei din toamna
lui ’56, care a dus la apariþia unei noi gazete (Gazeta românã) ºi,
ulterior, la amânarea aproape cu un an a reapariþiei unui ziar
românesc. Noua formulã a Foii noastre, sub ºefia lui Petru Anton,
scoate nr.1 abia la 1 noiembrie 1957. La aproape doi ani de apariþie
budapestanã ziarul recunoºtea public lipsa unor redactori ºi jurnaliºti
ai comunitãþii (nr.18,15 sept.1959). Sarcinile abonamentelor au
rãmas, în schimb, pentru grupul din zona Jula (Ilie Moldovan,
Gh.Nistor, Szõke Zoltánné).

Pe acest fond ºi venirea în redacþie a lui Gheorghe Kovács (n.
1911 – m. 1980) [György Kovács], funcþionar din ministerul de
externe ungar, la origine venit din România, a fost una de conjuncturã,
dupã momentul epurãrilor din 1957. Salvarea venea atunci din partea
mediului universitar de la ELTE, prin Sámuel Domokos ºi Pálffy Endre
ºi a grupului format în jurul acestora, Vasile Roxin, Gh. Petruºan, Al.
Király, Mihai Cozma. Gh. Kovács aparþine deci grupului intermediar
al redacþiei ziarului, între momentul Budapesta ºi celãlalt moment,
al revenirii ziarului la origini, la Jula. Contactul între gruparea julanã
ºi cea budapestanã s-a pãstrat prin câteva  acþiuni comune, la care
au luat parte vechi redactori ºi colaboratori ai ziarului ºi noii jurnaliºti.
Cum numãrul abonamentelor a scãzut simþitor, s-a trecut la practica
de teren, a anchetelor de presã, obligând redactorii sã se deplaseze
în zonele locuite de români ºi sã discute deschis problemele de
redacþie. Îl întâlnim pe Gh. Kovács în câteva rânduri, prima datã la
ancheta de la Micherechi, în 1958, la cea din Aletea, în 1959,alãturi
de Ilie Moldovan ºi Ilie Ivãnuº ºi a treia oarã, în 1963, la Apateu, în
compania lui Al. Hoþopan. La asemenea întâlniri ºi discuþii, ridicate
de câþiva din participanþi (Gheorghe Hoþopan, Alexandru Ruja, Iosif
Kiss, Gh. Pop), aflãm cã redactorul Gh. Kovács era pus în faþa unor
cerinþe majore legate de rolul ziarului în promovarea limbii române.
Cititorii au criticat, pe drept cuvânt, prestaþia jurnaliºtilor, care s-au
îndepãrtat de evenimentele care vizau românii ºi de la susþinerea
unei politici redacþionale care sã-i sprijine în munca educativã. Douã
cerinþe s-au formulat cu aceste ocazii: una legatã de folosirea unei
limbi literare corecte ºi inteligibile, ºi a doua, propunerea ca ziarul sã
gãzduiascã mai des poezii pentru copii (nr. 11, 1 iulie 1963). Dacã în

din Capitalã, precum defilarea pionierilor (Douã decenii de activitate,
nr. 13, 1 iulie 1966). Dincolo de compromisul epocii, prin câteva
formule ale limbajului de lemn, inerente contextului general al
colaborãrilor, asemenea materiale rãmân ca documente ale unui timp
ºi ale unei mentalitãþi, binevenite pentru cercetãtorii discursurilor
manipulate. Din paleta activitãþii de publicist fac parte ºi materialele
de propagandã ºi animare a activitãþilor obºteºti, precum cel despre
legislaþia rutierã (nr. 9, 1 mai 1967).

O tentativã de a intra pe terenul articolului îngust specializat o
are Gy. Kollányi spre finele colaborãrilor sale la ziarul românesc,
intrând chiar în „pagina culturalã”. Textul Sadoveanu în limba
maghiarã (nr. 5, 1 martie 1967) se vrea o cronicã la apariþia în limba
maghiarã a trei volume din opera sadovenianã, ediþie îngrijitã de János
Domokos ºi V. János András. Cronica are ºi trimiteri comparate, la
asemãnãrile ºi deosebirile dintre tipul de prozã sadovenianã ºi cel al
prozei lui Zsigmond Móricz. Astfel de colaborãri, care pun în discuþie
interferenþele dintre cele douã literaturi, ca ºi prestaþia de colaborator
la ziarul românesc au avut menirea de a aduce un plus de noutate ºi
a diversifica relieful publicaþiei.

24. Gheorghe KOVÁCS
       l debut de presã l redactor l colaborãri
Câteva momente importante au decis soarta ziarului românesc,

ducând la schimbãri de redacþie ºi de responsabilitãþi. Sub motivul
cã nu existau la Jula condiþii tehnice de tipografie, editorul responsabil
este în sarcina directorului întreprinderii „Lapkiadó Vállalat” din
Budapesta, începând cu nr. 2, 15 ianuarie 1953. Apoi preluarea de
sub redacþia lui Ilie Moldovan ºi a redactorului responsabil de cãtre
Budapesta, prin ªtefan Kecskédi, de la nr. 18, 30 august 1956. Acest
fapt a dus ºi la „rãpirea” ziarului de la U.C.R.U. ºi subordonarea lui
forului de reprezentare politicã, U.D.R.U, de la nr. 19, 13 sept.1956.
Când în 1956 devenea inevitabilã mutarea ziarului la Budapesta, s-a
ridicat problema dacã în Capitalã se putea vorbi de un colectiv
redacþional deja constituit, care sã preia fãrã întreruperi sarcina de
scoatere a gazetei. Mai mult, s-a ridicat ºi problema dacã cei care au
pornit seria budapestanã a ziarului erau reprezentativi pentru
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Pentru tineretul nostru ºi Pagina culturalã. Materialul este vast ºi
acoperã o varietate de probleme. Mesajul articolului nu a rãmas fãrã
ecou, mai ales în ce priveºte problema aprovizionãrii cu carte
româneascã printr-un dorit atunci Centru cultural român în Capitalã.
Un al doilea material revine în 1971, de aceastã datã în ziarul care a
înscris pe pagina întâi anul de tradiþie (XXI) cu prilejul aniversãrii a
20 de ani de ziaristicã româneascã. Textul La cofetãrie, din nr. 4, 15
febr. 1971, scris cu plãcutã nostalgie, face un inventar al sediilor
redacþiei din Budapesta, precum ºi descrie un moment inedit pentru
modul cum se întâlneau redactorii din vremea lui Endre Pálffy. Un
numãr din 1966 fusese întocmit la cofetãria Vörösmarty. Anul 1971
constituie ºi momentul când redacþia budapestanã, formatã din Gh.
Mészaros, Gh. Kovács, Livia Santãu-Stãnescu, dr. Ion Criºan, Vasile
Roxin ºi Tuþi Meszesi, predã ºtafeta redacþiei noi de la Jula, ca urmare
a întoarcerii „acasã” a ziarului. Cã acest colaborator a rãmas în umbrã
ºi s-a retras într-o tãcere inexplicabilã, o spune absenþa sa  totalã din
paginile ziarului, deºi colegii lui din Capitalã continuã colaborãrile.
Condeiul sãu jurnalistic, destul de rezervat atâta vreme, s-a închis în
arhiva unei perioade destul de fructuoase pentru evoluþia ziarului. O
trecere pasagerã recuperatã la acest ceas aniversar al ziarului sãu.

25. Lucian MAGDU
      l debut de presã l debut literar l debut ca actor
Aproape incredibil pare acum debutul precoce al lui Lucian Magdu

în paginile ziarului românesc, exact în momentul când acesta pornea
la drum în 1950, sub titlul Libertatea noastrã. Coincidenþa dintre
momentul apariþiei primului ziar de limbã românã (iniþial, ziarul era
preconizat sã iasã în 1950, dar oficial în 1951) ºi cel al publicãrii
primului articol semnat de poetul de mai târziu Lucian Magdu (n.
1937 – m. 1963) are douã semnificaþii: una pentru ziarul însuºi, care
a intuit de la început talentul tânãrului jurnalist ºi ºi-a deschis cu
generozitate paginile pentru scrierile sale, ºi a doua, sentimentalã ºi
personalã, pentru autorul însuºi care, elev în clasa a 7-a fiind
debuteazã precoce în primul numãr al ziarului, scos neoficial la 1
iunie 1950. Scrisoarea-articol de început Prieteni pionieri români se
reia ºi în numãrul oficial, care marcheazã anul I de apariþie al ziarului

ce priveºte cea de-a doua solicitare, ziarul  a deschis pagini pentru
copii, în schimb, prima va genera mulþi ani o aprigã disputã asupra
limbajului de presã, o disputã  stinsã abia dupã 1994.

Dacã sub aspect pragmatic, managerial, rolul lui Gh. Kovács a
adus unele îmbunãtãþiri ale prestaþiei ziarului, în schimb, foarte
zgârcite au fost colaborãrile lui directe, asumate.  Calendarul românesc
din 1964 consemneazã practic debutul de presã al acestui redactor.
E vorba de un articol de popularizare ºi propagandã pentru susþinerea
învãþãrii limbii române. Aici aflãm cã redactorul s-a miºcat în zona
ministerialã ºi a efectuat cãlãtorii în Italia, aducând argumente
lingvistice privind apropierea dintre cele douã limbi. Materialul
publicat, Însuºirea limbii materne, analizeazã cauzele slabelor
cunoºtinþe de limbã, printre care coexistenþa limbii oficiale, maghiara,
ºi a celei materne, precum ºi solicitãrile românilor de a-ºi proteja
limba maternã prin diferite forme oficiale, cursuri, întâlniri cu vorbitori
de limbã românã. Modelul personal, pe care-l dã pentru a demonstra
practic utilizarea mai multor limbi, þinteºte în final în nevoia de
formare a unor cadre didactice care cunosc ambele limbi bine:
„Situaþia cea mai fericitã ar fi dacã în relaþiile noastre cu þãrile vecine
am avea cadre care cunosc bine limba þãrii respective”. Colaborarea
lui la ziar mai consemneazã un material-reportaj despre un turneu
cultural în România (Prietenia româno-maghiarã în turneu, nr. 1, 1
ian. 1964). Articolul urmeazã modelul lui Ilie Moldovan, ºi acesta un
cronicar care a însoþit echipele culturale prin þarã ºi strãinãtate.

Douã contribuþii de substanþã aparþin redactorului Gh. Kovács.
Prima care dovedeºte un spirit critic ºi o lecturã atentã a cãrþilor care
vizeazã istoria românilor. Textul, Menþiuni critice, apãrut în nr. 21, 1
nov. 1969, se vrea o cronicã la cartea lui Daniel Csatári În vâltoare.
În fapt însã Gh. Kovács  demonteazã punct cu punct argumentele
istoricului, mergând pânã acolo încât înregistreazã greºeli izbitoare
de scriere, erori ºtiinþifice ºi formulãri defectuoase. Acest material
este scris cu profesionalism ºi un înalt cult civic. Cealaltã contribuþie
este specificã muncii redactorului de ziar. În 1966 ziarul traversa 15
ani de apariþie, socotiþi de la 1951, chiar dacã pe pagina de titlu nu
apãrea anul XV, ci  anul X., Gh. Kovács face un istoric al gazetei
românilor, dupã specificul paginilor deja consacrate: Din lumea largã,
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La aceste debuturi se adaugã, tot sub semnul ziarului, debutul lui
Lucian Magdu ca poet. Acelaºi Ilie Ivãnuº îi publicã poezia Mãrturisire,
cu o prezentare de încurajare, pe care viitoarea evoluþie a scrisului
sãu o va confirma în ultima ei parte. Profesorul Ivãnuº devine astfel
„naºul” literar al tânãrului poet: „poezia de mai jos e scrisã de un
tânãr care de-abia a ieºit de pe bãncile liceului. Poate nu va fi «poet»
în viaþã, dar are idei frumoase ºi originale.” (Primii paºi, în L. N., an V,
nr. 26, 23 dec. 1955). Cât despre poezia de debut a lui Lucian Magdu,
ea deschide o viziune personalã asupra actului de a scrie. Poemul
Mãrturisire alterneazã ironia ºi dispreþul cu regãsirea poeziei ca dat
existenþial salvator. Între o vârstã a negãrii („Nu-i mult de când uram
eu versul”) ºi una a adoraþiei ºi entuziasmului („ªi acum îl idealizez/
El m-a-nvãþat iubirea, ura/ Sã scriu frumos ºi sã visez”) poetul îºi
pune speranþa în poezie ca act de regãsire a identitãþii ºi rezolvarea
tuturor crizelor eului. Poetul vrea o poezie a „uciderii sau vindecãrii”,
care sã-i dea accesul la o eternitate creatoare, o conºtiinþã de sine
mult mai sigurã: „Sã ºtiu crea, asta mi-e scopul/ În gând am depus
jurãmânt,/ Credinþa, mintea ºi voinþa,/ M-or ajuta sã ajung ce sunt.”
Dupã moartea prematurã a poetului, ziarul românesc continuã sã-i
evoce personalitatea ºi, mai ales, sã-i recupereze poezii manuscrise
ori traduse din maghiarã. La Institutul de educatoare de la Sarvas,
funcþioneazã de câþiva ani buni un cerc de literaturã, iniþiat de
profesoara Lucreþia ªipoº-Fluieraº, care-i poartã numele ºi care
organizeazã periodic concursuri de recitãri ºi interpretãri din textele
poetului.

Acest triplu debut asigurat de ziarul românesc, cel jurnalistic, ca
poet ºi ca actor rãmâne una din cele mai substanþiale descoperiri ale
periodicului românesc

26. Emilia  MARTIN
      l debut de presã l etnograf l cercetare
De câtã hãrnicie ºi dãruire au dat dovada bunelor lor intenþii

generaþiile mai vechi ale comunitãþii, pe atâta forþã entuziastã ºi energii
inovatoare au pus în proiectele lor culturale tinerii. Aceºtia din urmã
au ºtiut sã ia de la modelele lor  o mare responsabilitate a actelor ºi
faptelor culturale, dar ºi tenacitatea de a duce la bun capãt orice

Libertatea noastrã, luni, 15 ianuarie 1951. Prin sinceritatea declaraþiei,
concizia informaþiei despre elevii români din Jula, ca ºi prin nevoia
de a se regãsi împreunã cât mai mulþi colegi români, scrisoarea
dovedeºte un stil jurnalistic stãpân pe formula adresãrii ºi o
spontaneitate în mânuirea expresiei, în unele locuri chiar îndrãzneaþã
pentru climatul ideologic al timpului: „Sper cã toþi aþi auzit pânã
acum despre colegiul «Ion Frimu»din Jula.(...) Învãþãm în limba noastrã
maternã ºi însuºim multe ºtiinþe frumoase ºi interesante(...) În colegiul
nostru facem ºi sport, ba ne ºi distrãm. Colegiul are o bibliotecã în
care se gãsesc o mulþime de cãrþi interesante. Colegiul acesta e ca o
republicã micã. Prieteni! Noi dorim ca în colegiul nostru sã înveþe cât
mai mulþi bãieþi ºi fete, ca sã fim mai mulþi împreunã”. Prestaþia la
învãþãturã a tânãrului Ivor Magdu din Bãtania este urmãritã constant
de ziar, astfel cã în anul 1952 îl gãsim amintit printre cei mai buni
elevi, alãturi de Ioan Hotea, Teodor Ianc, Ecaterina Pop ºi Margareta
Caciora (nr. 3, 4 febr. 1952). În 1954 ziarul  dã la rubrica ªtiri ºi fapte
rezultatul excepþional al elevului din cl. a III-a de liceu la concursul
de studii „Rákosi Mátyás”, cunoºtinþe din istorie ºi geografie, Lucian
Magdu fiind clasificat pentru faza judeþeanã (nr. 8, 15 apr. 1954).

Anul 1955 constituie un dublu debut al lui Lucian Magdu, receptat
de acelaºi ziar Libertatea noastrã. Ilie Ivãnuº, care face o cronicã
teatralã despre reprezentaþia scenicã a elevilor de la Cãminul
„I.C.Frimu” din Jula îi aminteºte pe tinerii-actori Iuliana Burzuc, Emil
Garami, Gheorghe Marc, Sidonia Criºan ºi Lucian Magdu, ultimul
gãsind în jocul scenic „tendinþa de a exprima diferitele stãri
sufleteºti”(nr. 8, 14 apr. 1955). Acest debut anticipã biografia artisticã
a autorului, preocuparea de mai târziu pentru regie, film ºi teatru. În
acelaºi an, îl descoperim pe Lucian Magdu colaborator la suplimentul
Vocea tineretului cu o cronicã de film („Certificat de bacalaureat”),care
atestã un spirit subtil de analizã ºi o atenþie sporitã la intriga filmului.
Lucian Magdu s-a implicat ºi în activitatea cultural-distractivã a
liceului, cu prilejul organizãrii la colegiu a unui carnaval, soldat cu
premierea costumelor. Sãrbãtoarea este deschisã strãlucit tocmai de
„prinþul carnavalului, în persoana elevului Lucian Magdu. Privindu-i
costumul, þi se pãrea cã e un prinþ adevãrat.”(în V.T., an V, nr. 13, 4
martie 1955).
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Sânzâiene. Rezultatul acestor colaborãri este primul sãu volum,
Sãrbãtori calendaristice la românii din jud. Bichiº (1987), în care
face nu doar un inventar al momentelor culturale respective, ci ºi
analizeazã formule ritualice, personaje-simboluri, funcþii culturale.
Succesul acestor contribuþii o îndreptãþeºte sã se apropie de revista
specializatã, editatã ºi patronatã de Alexandru Hoþopan, Din tradiþiile
populare ale românilor din Ungaria, din 1988, apoi de cercul
redactorilor de la Izvorul. În ambele cazuri, Emilia Martin este ºi
redactor al acestor publicaþii. Încununarea cercetãrilor, ca ºi a practicii
de teren, a adus-o ºi în colectivul de cercetãtori din cadrul Institutului.
Prezenþa sa la diferite simpozioane organizate de acest institut, cu
comunicãri inedite, este un bun semnal pentru lucrul în echipã. Fie
cã e vorba de port popular (primul simpozion, 1992), fie despre
îmbrãcãminte ºi port popular (1994), despre strigoi (1996), ori despre
practici ritualic-magice sau cântece specifice comunitãþilor, autoarea
reuºeºte sã apropie documentul obþinut din anchete de componenta
sinteticã a materialelor etnografice. Mesajul tradus de citirea  unor
semnificaþii sau simboluri, prin valorificarea datelor materiale
(obiecte, port, instrumente de uz gospodãresc sau muzicale) trimite
spre o colectivitate care se salveazã de la trecere prin conservarea
datelor ei culturale specifice. Dupã momentul Al. Hoþopan, putem
afirma cã Emilia Martin rãspunde unui program riguros de cercetare,
deþine metode moderne, are criterii ºtiinþifice bine puse la punct,
care îi dau o mai mare siguranþã în interpretarea fenomenelor
populare. Discursul sãu este limpede, sobru în formulare, capabil sã
concentreze cercetarea în jurul unor informaþii relevante, din care
poate recompune mentalitãþi, practici, instrumente, simboluri ale unei
colectivitãþi.

Implicarea în activitãþi de echipã, prin iniþierea unui program deja
tradiþional de culegere pe teren, cu tineri provenind din zonele
cercetate, dovedeºte un spirit deschis spre colaborare ºi cooperare.
Aºa se face cã informaþiile pe care le dã în ziar sau în Calendar devin
un fel de document-jurnal scris pentru generaþiile viitoare. Aletea,
Bãtania, Micherechi, Crâstor, sunt doar câteva momente ale acestui
jurnal al cercetãtorului. Rodul colaborãrii cu Elena Munteanu-Csobai
sau cu Maria Puºcar sunt lucrãrile despre istoricul ºi obiectele de cult

lucru început. Dacã e adevãrat cã, la umbra protectoare a stejarilor,
beneficã este rãcoarea pentru tânãrul vlãstar, putem crede cã lumina
venitã dinspre coroana încãrcatã a dascãlilor acestor tineri a dat
oxigenul fertilizator al reuºitelor. Poate, de aceea, asemenea tineri au
avut o traiectorie mai puþin sincopatã, fãrã crize sau momente de
înaintare ºi retragere, aºa cum au avut de trecut modelele lor.

Pasiunea pentru  manifestare  publicã  în  folosul  comunitãþii  a
avut-o de timpuriu ºi Emilia Martin (n. 1959). Apare la pagina pentru
tineret, încã din clasa a 7-a, în nr. 2, 15 ianuarie 1973. Experienþa
unei tabere de pionieri, ca ºi stãrile copilului din ultima clasã de
ºcoalã generalã, alcãtuiesc tema debutului sãu de presã. Textul În
tabãra de pionieri  exprimã, cu timide reþineri, bucuria copilului de a
se angaja într-un dialog cu colegii de generaþie (nr. 17, 1 sept. 1973).
O face cu dãruire ºi sinceritate, ca ºi  ceilalþi liceiºti, Maria Berényi,
Ana Hoþopan, de generaþia cãrora aparþine ºi Emilia Martin. De altfel,
existã aceastã generaþie compactã de tineri, care au fãcut dovada
prestaþiei intelectuale pe diverse cãi: Maria Berényi în cercetarea
documentelor istorice, Ana Hoþopan în prelucrarea ºi valorificarea
unor obiceiuri, Tiberiu Juhász în publicisticã. Probabil cã tenacitatea
ºi seriozitatea acestor tineri rãspundea ºi imperativelor formulate de
cei maturi, în acþiunea oficializatã, din jurul anilor ’60, de culegere ºi
cercetare a creaþiilor populare.

Emilia Martin intrã în jurul anilor ’80 în acest complex proces de
valorificare ºi pãstrare a tradiþiilor. Începe într-un sector prea puþin
cercetat, cel al sãrbãtorilor. Douã materiale ample publicate acum în
serial atestã începutul unor preocupãri constante de-a lungul întregii
sale cariere. Etnograful are un temei în actul de cercetare, atâta timp
cât acþiunile sale rãspund unor nevoi intelectuale nobile. Cercetãri
etnografice ale românilor din Ungaria, I,II, (nr.19, 20, 11–18 mai 1980)
deschide seria colaborãrilor de specialitate, dar ºi a acþiunilor de lucru
în echipã pe teren. Emilia Martin susþine cu mult entuziasm taberele
etnografice organizate în diferite comunitãþi româneºti, cu tineri
interesaþi de acest tezaur al culturii rurale. Din anul 1984 inaugureazã
ºi susþine strãlucit în paginile Foii rubrica Din folclorul românilor din
Ungaria, oprindu-se asupra momentelor tradiþionale importante, la
interferenþa dintre tradiþie pãgânã ºi creºtinã: post, Paºti, Rusalii,
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asumându-ºi responsabilitatea ºi deopotrivã onoarea în tot ceea ce a
fãcut. Un lucru este cert cã sub oblãduirea celor doi, Gheorghe Marc,
secretar general al Uniunii, ºi Gheorghe Martin, secretar, o bunã bucatã
de timp problemele administrative, culturale ºi cele de reprezentare,
au fost duse la capãt cu asupra de mãsurã. Dupã anul 1978, când
iese vechea gardã a lui Petru Silaghi, noul  val adus de cei doi propunea
un alt gen de activitãþi ºi un alt tip de atitudine publicã, în apãrarea
intereselor comunitare. S-a vãzut din plin în creºterea calitãþii
reprezentãrilor de spectacol folcloric, în susþinerea unui program
coerent de îmbunãtãþire a activitãþii ºcolilor româneºti ºi în
diversificarea mijloacelor de activizare a limbii române.

Colaborãrile la ziarul românesc ale lui Gh. Martin acoperã o arie
vastã de preocupãri. Ziarul, în prima serie, cea a Libertãþii noastre,
pomeneºte numele sãu, printre studenþii  budapestani ai anului II,
care efectueazã practica pedagogicã la ºcoli româneºti, Ioan Borbil,
Nicolae Pãcuraru, Mihail Boca, Gh. Istin. Debutul de presã  are loc în
primii ani de profesorat la Sãcal, când trimite o corespondenþã despre
echipa culturalã de acolo (nr. 12, 8 iunie 1956). Acest prim material
deschide ºi seria de colaborãri din prima categorie, a scrierilor
culturale, atât în paginile ziarului, cât ºi în Calendar. Se observã în
acest tip de colaborãri grija pentru ordine ºi responsabilitate, dar ºi
orientarea articolului spre sinteza integratoare. Materiale ample
despre activitatea Uniunii, în special, din zona manifestãrilor culturale
alcãtuiesc un fel de jurnal care face bilanþul anului la capitolul
realizãri. Astfel de materiale, precum Însemnate evenimente din anul...
sau Din activitatea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria,
publicate în calitate de secretar constituie, prin datele ºi amploarea
manifestãrilor pe care le catalogheazã, un document de epocã, demn
de luat în seamã. Gh. Martin ºtie cel mai bine cã atunci când existã
rigoare ºi responsabilitate, activitatea de reprezentare trece dincolo
de festivism ºi convenþionalism. Important pentru cel care reprezintã
comunitatea este tocmai cunoaºterea în detaliu a momentelor
importante care au dus la o însãnãtoºire a manifestãrilor culturale. În
aceeaºi sferã de interese intrã ºi colaborãrile strict culturale, materiale
adecvate unor activitãþi. Unele atestã preocupãri folclorice, culegeri
din creaþia popularã micherechianã, din anul 1976, altele înregistreazã

ale bisericii ortodoxe române din Ungaria (1994, 1999) sau despre
medicinã popularã, din revista Din tradiþiile… (1989).

Mãsurã ºi echilibru în actul cultural sunt coordonatele activitãþii
acestui colaborator. Aºa se face cã în 1983 intrã în comisia de tineret
a Uniunii, alãturi de la fel de harnicii Petru Cîmpian, Maria Berényi,
Tiberiu Herdean. Continuã colaborarea la ziar cu studii ºi cercetãri,
cu reportaje-corespondenþe despre acþiunile organizate. Poate cã
tocmai aceste douã calitãþi ale personalitãþii sale au stat la baza
deciziei U.C.R.U., ca sã preia periodic ca editor responsabil apariþia
ziarului dupã 1995, din seria Noi. Contribuþii de prestigiu se regãsesc
în ultima vreme în paginile Calendarului, preferat de Emilia Martin
pentru o mai mare libertate a desfãºurãrii demonstraþiei. Temeiurile
actelor sale responsabile, disciplina interioarã a cercetãrii, rodul bogat
al cercetãrilor sale rãmân probe incontestabile care vorbesc oricând
ºi oricui despre fapte ce dureazã. În plinã forþã intelectualã, cu o
pasiune nestinsã pentru comorile culturii populare, Emilia Martin ne
oferã surprize din cele mai plãcute, care-i înnobileazã personalitatea.

27. Gheorghe MARTIN
       l debut publicistic l profesor l funcþii de reprezentare
Gratuitatea gesturilor multor intelectuali ai comunitãþii româneºti,

ca ºi entuziasmul cu care au susþinut acþiuni majore, în  momente de
cumpãnã ale destinului semenilor lor, mãsoarã, prin rezultatele
muncii lor, mai mult decât poate cuprinde un inventar documentar.
Destinul lor individual s-a confundat cu destinul comunitar, pânã la
substituire. Dacã pe aceastã dimensiune a vieþii rostuite dupã nevoile
celor din preajmã, asemenea intelectuali au încã puterea ºi elanul de
a sprijini noile generaþii în desãvârºirea iniþiativelor bune, dând din
secretul vitalitãþii energiilor lor constructive, atunci devin dovada
vie a nobleþei ºi generozitãþii intelectualului ales. Sub un asemenea
mesaj al dãruirii prin pasiune ºi multã aventurã tinereascã se aºeazã
ºi traiectoria „operei” fãptuite de Gheorghe Martin (n. 1935) [Gh.M.].
Într-o emisiune-portret din toamna anului 2003, realizatã de ªtefan
Crâsta, mãrturisea tocmai acest dar al gratuitãþii în actele culturale
ale timpurilor sale tinereºti, când trebuia sã aducã un plus de vigoare
în acþiunile comunitãþii. A fãcut-o cu pasiune ºi profesionalism,
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examenelor de admitere, nr. 30, 27 iulie 1980) sau cea a profilului de
dascãli de realã valoare (Pedagogi micherecheni, nr. 1, 1 ian. 1963, 10
ani la postul de comandã, nr. 2, 15 ian. 1969, despre directorul ºcolii
Alexandru Goron) dau articolelor sale un înalt spirit civic, o
solidaritate de breaslã pe direcþia valorii ºi competenþei. De altfel,
cred cã prin acest spirit al respectului pentru valori se explicã ºi reacþia
justã de nemulþumire faþã de tãcerea ziarului la apariþia cursului de
limbã românã al prof. Mihai Cozma, broºurã necesarã pentru  însuºirea
ºi aprofundarea limbii în comunitate (nr. 2, 15 ian. 1971). Cu un
asemenea gest, personalitatea complexã a lui Gh. Martin poate avea
mândria ºi onoarea celui care a ºtiut sã-ºi pãstreze verticalitatea ºi
demnitatea, dincolo de onoruri ºi funcþii trecãtoare. Rãmâne modul
elegant ºi obiectiv de a fi tu însuþi.

28. Gheorghe MÉSZÁROS
      l debut ziaristic l redactor l referent învãþãmânt
S-a întâmplat ca, între momentul apariþiei claselor ºi ºcolilor de

limbã românã, dupã 1945, ºi cel al intrãrii primilor profesori calificaþi,
1952, activitatea didacticã sã se desfãºoare prin împrumut, adicã, fie
prin venirea unor cadre din România (cum a fost cazul lui Marius
Turcu, trimis la Micherechi în 1947), fie prin  apariþia unor manuale
auxiliare, întocmite de colective mixte ori traduse din limba maghiarã
(Carte de citire – 1948, autori: Albert Arus, Petru Miºcuþa, Petru
Mândruþãu, Gh. Negru, Istorie pentru clasa a 7-a, 1949, Gramatica
limbii române- bilingvã, 1949, Sã citim româneºte – 1949 cu autorul
presupus Marius Turcu). Între 1952–1957 întâlnim autori de manuale
din afara comunitãþii, Sebesi Lászlóné-Ablonczy Lászlóné, Gramaticã
pentru cl. 3–4, 1953, Gáspár Lászlóné-Szolga Margit, Conversaþie
pentru cl. 1–2, 1953, ºi abia din 1955 Pálffy Endre ºi Domokos Sámuel
redacteazã Istoria literaturii române pentru cl.a 2-a ºcoli medii. Când
prima generaþie de dascãli ai ªcolii Superioare din Budapesta iese în
1952, prea puþini dintre ei s-au implicat în acþiunea de susþinere a
ºcolilor româneºti. Din seria proaspeþilor profesori de atunci, Ileana
Ardelean, Gheorghe Ciote, Lazãr Sidonia, Olga Soldan, Emeric Zsiros,
doar câteva nume sunt mai prezente în presa de început ºi ulterior în
activitãþi direct legate de românii din Ungaria: Gheorghe Mészáros,

momente aniversare (Seratã Ady la Micherechi, nr. 5, 1 martie 1977,
Douãzeci ºi cinci de ani de la înfiinþarea Ansamblului Central al
naþionalitãþilor, nr. 48, 30 nov. 1984).O bunã parte din aceste culegeri
folclorice se regãseºte în volumul Floricele (1975), realizat în
colaborare cu Al. Hoþopan ºi Ioan Ruja. Gh. Martin reuºeºte sã
concentreze interesul ºi atenþia pe eveniment ºi persoane, care au
avut un rol important în comunitate. A transforma o acþiune
constructivã  prin evidenþierea contribuþiei acesteia pentru ceilalþi,
acesta ni se pare mesajul articolelor lui Gh. Martin.

A doua categorie a colaborãrilor þine de prestaþia profesionalã a
autorului, în calitatea lui de profesor sau inspector ºcolar. Unele din
aceste articole oferã o sintezã despre ºcolile româneºti (40 de ani de
la înfiinþarea învãþãmântului românesc, nr. 36, 5 sept. 1986, Din
activitatea ºcolilor româneºti, în Calendar, 1977), altele înregistreazã
acþiunile de perfecþionare, cu participarea cadrelor didactice ºi a
prelegerilor susþinute cu acest prilej (Zile de educaþie preºcolarã în
oraºul Pécs, nr. 22, 1 iunie 1980). Cele mai importante materiale care
aduc un plus de viziune ºi originalitate în ceea ce priveºte ºcoala ºi
conþinutul învãþãmântului sunt cele legate de perioada inspectoratului
ºcolar. Experienþa de la catedrã, ca ºi schimburile de opinii între diferite
ºcoli, cu prilejul unor activitãþi didactice, au dus la conceperea unor
jaloane definitorii pentru educaþia ºcolarilor. Dascãlul este dublat de
didactul Gh. Martin, în ipostaza experimentului ºcolar. Materiale
ample despre folosirea unor mijloace intuitive în practica pedagogicã,
precum Folosirea mijloacelor tehnice în învãþãmântul de limba românã,
Însemnãtatea cãrþii în educaþia tineretului ºcolar, din anul 1976, sunt
relevante pentru spiritul clar ºi ordonat al  profesorului experimentat.
Aproape fiecare din aceste colaborãri conþin, nu numai informaþii
pedagogice, dar, mai ales, soluþii practice de utilizare a materialului
intuitiv la clase. Diafilmul, filmul animat, proiecþiile, cãrþile, devin
tot atâtea  ajutoare în munca dascãlului. Gh. Martin chiar dã soluþia
unei lecþii de conversaþie, prin care se poate ajunge la cunoºtinþe
temeinic însuºite. Aceastã vocaþie a dascãlului transpare ºi din articole
pur informative, unde, sfãtos ºi grijuliu pentru soarta absolvenþilor
aspiranþi la studenþie, ºtie sã insufle rãspundere ºi pasiune în pregãtirea
elevilor. Formula scrisorii deschise adresate acestora (În urma
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criticã în subtext, în legãturã cu problemele ºcolilor, de la relaþiile
ºcolii cu pãrinþii, la cele de conþinut ºi înzestrarea ºcolilor cu manuale
corespunzãtoare. (nr. 1, 1 nov.1957). E un bun câºtigat pentru
colaborãrile ulterioare ale  lui Gh. Mészáros cã a reuºit sã decanteze
ideile de ideologie ºi sã scrie cu responsabilitate. De altfel, ca
reprezentant al ministerului, în 1958, face parte din noul consiliu
pedagogic român, de pe lângã U.D.R.U., în componenþa cãruia mai
intrau Pálffy Endre, Csanádi Lajosné, Marius Turcu, Ilie Ivãnuº, Teodor
Cosma, Ioan Poptilican. Era un moment  de implicare  ºi cunoaºtere
direct a acþiunilor românilor. Ca urmare, materialul publicat în anul
urmãtor, Din trecutul de peste zece ani al învãþãmântului românesc
(nr. 13, 1 iulie 1959), face un istoric al realitãþilor câºtigate de români
pentru manifestarea drepturilor lor de identitate: reþea ºcolarã,
creºterea numãrului de elevi în aceste unitãþi, manuale scrise de
români. Aceeaºi rigoare ºi sobrietate caracterizeazã ºi cealaltã
activitate a lui Gh. Mészáros, de redactor ºef la Editura didacticã.
Susþinãtor al unui vast plan de tipãrire a creaþiilor literare ale
intelectualilor români, propune  în 1984  o perspectivã lãudabilã
pentru patru ani (nr. 16, 20 aprilie 1984). Cã unele din aceste proiecte
culturale n-au fost duse la capãt (precum vol. II. Din antologia
Muguri), rãmâne deschiderea redactorului spre susþinerea tinerelor
talente. În acelaºi timp, semnalãm acum orientarea scrisului sãu spre
cronica literarã, rânduri scrise cu bun simþ la vol. Istoria literaturii
române a lui Pálffy Endre (nr. 5,1 martie 1962) sau spre cronica de
eveniment cultural (despre expoziþia la Budapesta a lui ªt. Oroian).

În 1968, când Pálffy Endre îºi dã demisia din funcþia de redactor-
ºef al Foii, noul numit, Gh. Mészáros avea de înfruntat câteva
obstacole, atât din partea inerþiilor colectivului redacþional, cât ºi
din partea cititorilor, îndeosebi a intelectualitãþii. Perioada ianuarie
1968 – iunie 1971, cât deþine conducerea ziarului se caracterizeazã
prin douã tendinþe: o tendinþã criticã, prin prezenþa frecventã a unor
polemici în ziar (despre chiar soarta ziarului, despre conflicte între
Uniune ºi redacþie, despre un text de prozã al lui Ilie Ivãnuº), ºi una
corectivã, de reconectare a apariþiei ziarului la anul de tradiþie, socotit
de la 1951, adicã anul XXI  începând cu 1971. Colaborãrile lui Gh.
Mészáros la Foaie în acest interval de timp cuprind materiale

Ioan Samfira ºi Olga Soldan. Chiar ultimii doi, mult mai activi, încã
din 1952, decât colegul lor. Primul cu corespondenþe din Bãtania, iar
Olga Soldan cu desene umoristice.

Deºi a avut o traiectorie complexã, trecând printr-o serie de funcþii
publice, Gheorghe Mészáros (n. 1930) [Gheorghe Misaroº] rãmâne
o personalitate  pe cât de bogatã în ipostazele manifestãrilor sale
cândva, pe atât de tentantã ºi învãluitoare în taina tãcerilor sale în
ultima vreme. În ce mãsurã gesturile implicãrilor sale devin azi temei
al unor bucurii ale construcþiei sale ºi probã a devoþiunii pentru cauza
românilor, doar memoria ziarului ºi dascãlii comunitãþii îi pot aduce
gândurile ºi urãrile la sãrbãtoarea  septuagenatului sãu, petrecut în
2000. Participarea sa la activitãþile Societãþii culturale din Budapesta
poate fi un semn al regãsirii legãturilor cu intelectualitatea românã
ºi, de ce nu, o reînviere a entuziasmului risipirilor sale culturale, de
câteva bune decenii.

Pe drumul ºcolii, pe care ziarul, la începuturile sale, atrãgea
colaborãrile tinerilor intelectuali, se înscrie ºi traseul publicistic al
lui Gh. Mészáros. El merge paralel cu manifestãrile în care este
antrenatã personalitatea sa complexã. Sunt evenimente multe în scurt
timp pe care ziarul le-a remarcat imediat. Mai întâi numirea sa la
ºcoala din  Otlaca-Pustã (1953), apoi participarea într-o delegaþie a
tinerilor profesori la cursuri de perfecþionare în România, alãturi de
mulþi din colegii sãi, Ilie Ivãnuº, Olga Soldan, Ileana Ardelean, Teodor
Bordaº, Ilie Moldovan (nr. 18, 7 aug. 1953). Debutul de presã al lui
Gh. Mészáros are loc sub semnul antrenãrii sale în funcþii publice de
reprezentare. Textul Pedagogul satului (nr. 17, 19 august 1954) este
un articol de sintezã despre menirea dascãlului în comunitatea din
care face parte. Dincolo de ideologia timpului de la suprafaþa  textului,
acest debut era reprezentativ ºi pentru intrarea lui în corpul
ministerului învãþãmântului ca referent pentru români, dovedind o
bunã cunoaºtere a activitãþilor culturale de la sate, în care erau
implicaþi învãþãtorii. Ilie Ivãnuº  îi realizeazã un profil în 1956, exact
în numãrul care consemna mutarea redacþiei la Budapesta (nr. 19, 13
sept.). Dupã aproape doi ani, Gh. Mészáros reînnoadã colaborarea la
noul ziar, Foaia noastrã, chiar în primul numãr, cu un material mult
mai filtrat de praful ideologic, fixat pe o analizã rece, sobrã, chiar
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de atitudine ºi analizã criticã ale lui Endre Pálffy ori Tiberiu Herdean
ºi pânã la articolele de reacþie polemicã ale lui Al. Hoþopan sau ale
Anei Varga s-a putut constata conturarea unui grup de cititori avizaþi
ai literaturii.

Gheorghe C. Mihãiescu (n. 1941) aparþine unui asemenea grup
de istorici ºi critici literari ai comunitãþii româneºti ºi unui asemenea
tip de intelectual interesat de creaþia literarã a confraþilor sãi. Prima
menþiune specialã din partea ziarului o avem în anul 1952, pe când
era elev la ºcoala din Aletea, unde este amintit printre cei mai buni
ºcolari din clasa a V-a ºi cu rezultate meritorii la limba rusã. Sunt
amintiþi colegii sãi de întrecere, Gh. Kovács, Petru Nistor, Ana
Muntean, Iosif Gros (în Calendarul nostru, 1953). Evoluþia sa mai
este înregistratã la absolvirea liceului din Jula în anul 1960. Debutul
ziaristic la Foaie se petrece însã în anii studenþiei, fiind un debut
împãrþit cu colega sa Ana Selejan, de fapt o cronicã de eveniment
cultural despre vizita acad. Tudor Vianu în Ungaria (nr. 9, 1 mai 1962).
Stilul ºi zona de interes ale lui Gh. Mihãiescu se regãsesc însã în
materialele individuale. Mai întâi într-un articol-cronicã despre o
amplã acþiune cultural-literarã (O searã de literaturã românã, nr. 6,
15 martie 1965), unde proaspãtul colaborator concentreazã atenþia
pe aspectele relevante ale acþiunii în sine. De altfel, aceastã proiecþie
în miezul faptului cultural devine ºi o disciplinã a actului sãu
intelectual interior, care-l pune la adãpost de capcanele cãderii în
nesemnificativ. O demonstreazã din plin colaborãrile ulterioare,
fructuoase valoric din paginile sãptãmânalului ºi din Calendare.

Categoria de colaborãri, cea mai substanþialã, în care s-a afirmat
drept un minuþios cercetãtor de istorie literarã ºi culturalã, o formeazã
studiile de interferenþe culturale ºi de istorie culturalã localã. În 1965
publicã un asemenea amplu studiu despre raporturile lui Ady Endre
cu teatrul din Ardeal (nr. 15, 1 aug. 1965), care valorificã pasiunea
cercetãtorului pentru presa vremii. Acesta deschide seria studiilor
de istorie literarã, îndeosebi cea legatã de intelectuali-jurnaliºti ai
comunitãþii româneºti din Ungaria, precum societãþile de lecturã din
perioada dualismului (nr. 15, 1 aug. 1968) ori despre David Voniga ºi
revista iniþiatã de el la Jula, Lumina  (1895) (nr. 13, 1 iulie 1969).
Istoria literarã e interpretatã în lumina documentului de epocã,

pedagogice sau documentare, despre 20 de ani de presã româneascã
în Ungaria (nr. 22, 15 nov. 1970). Textele despre ziar se înmulþesc
prin articole rememorative ale redactorilor ºi se deschid spre un dialog
deschis cu cititorii.

Prestaþia de dascãl,  fie în ºcoala din Otlaca, fie cea temporarã de
la ªcoala Superioarã Pedagogicã , reþine prin implicarea lui Gh.
Mészáros în redactarea de programe, manuale ºcolare, dicþionare de
uz ºcolar. În 1957, împreunã cu Heszke Béla prelucreazã un manual
de citire pentru cl. a 2-a ºcoalã generalã, iar în 1958  împreunã cu
profesorul sãu Pálffy Endre editeazã o gramaticã a limbii române,
pentru cl. 5–6. La Seghedin întocmeºte o metodicã a predãrii limbii
române ºi susþine cursul de istorie ºi geografie. Dicþionarul ilustrat
pentru copii, apãrut în 1993, este o încununare a activitãþii sale
plurivocaþionale, dascãl, referent, editor de carte, redactor de presã.

Sub cupola celor 70 de ani aniversari, aºteptam ca Gh. Mészáros
sã întâmpine semicentenarul ziarului pe care l-a tutelat o vreme cu
rânduri de caldã ºi nestinsã amintire, ca un semn de buna sa credinþã
ºi rosturi clãdite cu folos.

29. Gheorghe C. MIHÃIESCU
       l debut publicistic l editor l istoric literar
Proba de valoare pe care trebuie s-o treacã o literaturã a unei

comunitãþi, pentru ca sã-ºi constituie identitatea ºi specificul ei,
rãmâne efectul de lecturã asupra cititorilor ei. Când în acest proces
de receptare a creaþiei intervine ºi un factor mediator, specializat ºi
profesionist, cum e critica ºi istoria literarã, punþile de comunicare
între autor ºi cititor sunt mult uºurate ºi conduc la formarea opiniei
critice ºi, în consecinþã, la formarea gustului  intelectual pentru creaþia
durabilã. Am vãzut pânã acum cã, pe fondul unor creatori de literaturã
(în poezie, prozã, reportaj, tabletã), a apãrut ºi un curent de opinie ,
susþinut  ºi întreþinut de autori cu vocaþie criticã. Cronica literarã,
recenzia, semnalul de carte, însemnãrile de lecturã, dezbaterile
polemice în jurul unor creaþii apãrute în paginile ziarului, au devenit
formulele cele mai folosite de aceºti autori. De la simple consemnãri
culturale scrise de Ilie Ivãnuº, ori cronici de carte, care propuneau un
punct de lecturã, semnate de Gh.Petruºan, Domokos Sámuel, la cronici
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lui Endre Pálffy (Viaþa ºi opera lui G. Coºbuc, nr. 3, 1 febr. 1974), o
alta la cele ale lui Domokos Sámuel (Octavian Goga, din 1972,
Horele morþilor, 1989) sau recenzii despre cãrþile lui Ilie Ivãnuº
(1976), Maria Berényi (1989) sunt tot atâtea probe ale mobilitãþii
spiritului sãu. O privire criticã rece, rezervatã, aduce în aceste lecturi
argumente benefice pentru încurajarea unei literaturi autohtone. Într-
un interviu luat de ziar, prin provocarea lui Tiberiu Herdean, (el însuºi
autor de volum-antologie apãrut sub Editura Didacticã), Gh. C.
Mihãiescu angajeazã susþinut o propunere constructivã pentru crearea
în cadrul oficializat al Uniunii a unei secþii de literaturã, în vederea
încurajãrii tinerelor condeie. Ideea, lansatã în 1983, va gãsi temporar
soluþia în cercul cercetãtorilor ºi creatorilor români, din pãcate,
iniþiativã prea repede abandonatã. Semnalul pe care l-a dat Gh. C.
Mihãiescu a provocat însã un angajament tenace din partea editorului,
care îºi poate oricând lumina fiinþa intelectualã cu bucuria izbânzilor
pentru ziua de mâine. Peste cãrþile vegheate de editor, pânã la ieºirea
lor spre cititorul român, se aºterne privirea protectoare a „naºului”
literar.

30. Doina MISARÃª
       l debut la ziar l colaborãri l corespondenþe
Formatã în mediul tinerilor de la liceul julan, care au confirmat

prin prezenþa lor în ziarul românesc (ªtefan Frãtean, Tiberiu Juhas,
Emilia Martin, Mihai Gurzãu, Vasile Martin), Doina Misarãº (n. 1949)
[D. M., Luþai]  ºi-a fãcut exerciþiul comunicãrii cu ziarul  ºi cititorii
sãi încã din ºcoalã. Este amintitã la rubrica pentru tineret, într-un
reportaj colectiv, alãturi de Viorica Oros, Florica Otlãcan, Tiberiu
Sãcal (În primele sãptãmâni, nr. 19, 1 oct. 1962)

Debutul ei la ziar are loc devreme, cu o reacþie pozitivã la
concursul de jocuri distractive iniþiat de redacþia ziarului.
Corespondenþa ei este o scrisoare deschisã redacþiei, prin care
mãrturiseºte bucuria cã astfel de concursuri pun în acþiune cunoºtinþe
de limbã ºi de culturã generalã al elevilor (Un început bine reuºit, F.
N., nr. 9, 1 mai 1963). Redacþia îi rãspunde acestui mesaj ale elevei
de atunci, publicând alãturi o altã propunere de angajare în concurs
a elevilor. Doina Misarãº a fãcut proba uceniciei la aceste concursuri

stârnind uneori curiozitãþi de lecturã, precum articolul Când a gãsit
Evlia Celebi români la Jula (nr. 5, 1 martie 1975) Articolul are o
structurã  internã riguroasã: câteva date biografice, înscrierea în cultura
epocii, o prezentare a revistei, pe componentele rubricilor sale ºi a
domeniilor abordate. Nu lipsesc citatele din diverse periodice ale
timpului, ca o ilustrare a demersului ºi fixarea pe personalitãþile
vremii.

O scurtã perioadã de profesorat la Bichiºciaba face ca Gh.
Mihãiescu sã se încerce ºi în practica reportajului  de teren (nr. 20,
15 oct. 1965), ori a corespondenþei de informare pedagogicã, cu
prilejul unor cursuri de perfecþionare (nr. 17, 1 sept. 1966). Aceastã
experienþã va angaja ºi vocaþia dascãlului ºi preocupãrile sale pentru
o muncã eficientã la clasã. Colaborãrile sale capãtã un accent critic
ºi ton polemic, în momentul când este cooptat în comisia de
învãþãmânt, în anul 1969. Articolul sãu Predarea în limbã maternã
în ºcolile de naþionalitate (nr. 4, 15 febr. 1969) repune în dezbatere
publicã condiþia vorbitorilor de limbã românã ºi prestaþia dascãlilor.
Scris la rigoare ºi cu argumente bãtãioase, articolul a reuºit sã
antreneze într-un dialog al ideilor ºi soluþiilor o serie de intelectuali
ai comunitãþii, Mihai Cozma, Marius Turcu, Gh. Mészáros. Nu departe
de problema limbii române ºi cu aceeaºi pasiune a angajãrii spiritului
polemic, se aflã ºi articolul scris foarte strâns, cu o vie mobilitate a
ideilor, despre traduceri , traducãtori ºi relaþia cu limba învãþatã în
ºcoalã. Acest material, De ce nu avem traducãtori ºi traduceri artistice?
avanseazã ipoteze îndrãzneþe în faþa unei realitãþi de automulþumire
uºoarã: „Puþini elevi, studenþi ºi ca atare, profesori de limbã ºi literaturã
românã cunosc, ºtiu despre traducerile poeziilor, prozei ungureºti,
respectiv româneºti. Lipsesc capitolele de acest gen din manualele
ºcolare.”(nr. 8, 15 apr. 1970).

Poate cã antrenarea sa ca referent la Editura Didacticã a fost de
bun augur pentru revigorarea publicaþiilor în limba românã, ca
auxiliare pentru dascãlii ºi elevii ºcolilor româneºti. Ca editor, implicit,
ca cititor al cãrþilor pentru comunitate, Gh. C. Mihãiescu s-a întrecut
ºi în cronica literarã la volumele confraþilor sãi. Autorii în cauzã
datoreazã tocmai clipe de lecturã prelungitã redactorului cãrþilor lor,
sugestiilor lui ca textul sã iasã  limpede ºi întreg. O cronicã la cartea
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energie ºi mult suflet. Când pornea la drum anul I al V.T. în anul 1974,
prestaþia implicãrii în alimentarea cu materiale ºi redactarea acestor
pagini a gãsit-o pe Doina Misarãº cea mai potrivitã pentru constituirea
unui colectiv format de viitori jurnaliºti, din chiar interiorul liceului
julan.

A doua categorie a colaborãrilor sale o formeazã materialele
despre evenimente ocazionale, dar care au în centru tot elevii ori
probleme legate de ºcoalã (Primele zile de ºcoalã) ori activitãþi din
perioada vacanþelor ºcolare (Trei sãptãmâni la Nãvodari). Aceste
produse jurnalistice au darul de a cinsti cum se cuvine evenimentul,
aducând informaþia istoricã scurtã, selectând cu maximã exigenþã
evenimentele cu grad sporit de relevanþã, precum acest material scris
la 25 de ani de la deschiderea liceului din Jula, Spectacol de aniversare,
nr. 21, 1 nov. 1974. Scrisul Doinei Misarãº practicã ºi articolul mixt,
grupaje de opinii intersectate de linii ale colaboratorului, în vederea
multiplicãrii punctelor de vedere. Iatã, puºi alãturi, directorul liceului,
Ion Budai, ºi elevul din cl. a IV-a, Tiberiu Juhas, viitorul jurnalist, în
materialul Pãreri, emoþii, aºteptãri în septembrie (nr. 18, 15 sept. 1975).
Poate cã cel mai substanþial material închinat liceenilor absolvenþi,
scris ºi într-o luminã nostalgicã, rãmâne Maturanþii (nr. 11, 1 iunie
1974). Aici, Doina Misarãº nu numai cã formuleazã indirect câteva
din responsabilitãþile instituþiilor care formeazã absolvenþi, dar ºi trage
un semnal de alarmã asupra atitudinii societãþii faþã de visurile ºi
idealurile tinerilor, care se vãd ieºind din liceu descoperiþi fãrã
dragostea ºi încrederea pe care le-au simþit în perioada ºcolii: „Sã
avem grijã, deci, grijã de aceºti copii ºi pe mai departe, sã nu-i
dezamãgim, ca dupã anii de ºcoalã fãrã gânduri, ce am reuºit sã le
asigurãm, noua ºcoalã, viaþa, sã nu fie pentru ei amarã… Sã le dãm o
mânã de ajutor în lupta lor, sã le fim sprijin moral în reuºita primului
start.” Poate cã aceastã încredere ºi luminã a pãrþii morale din om
aparþin intelectualului nobil, onoare ºi sarcinã deopotrivã. Cãci, iatã,
în poziþia de bibliotecar, cel care aduce cartea ºi informaþia cât mai
aproape de elevi, stau planuri ºi idealuri nicicând stinse, de ce nu,
tocmai pentru a le da viitorilor maturanþi sentimentul cã cineva grijuliu
le este un bun aliat. Dupã cum, prestaþia de colaborator ºi redactor i-
au dat Doinei Misarãº ºi responsabilitatea actului cultural major, fãcut

prin participarea directã, ajungând pânã în stadiul celor mai buni
dezlegãtori de cuvinte încruciºate, fiind felicitatã direct de redacþie
tocmai în anul absolvirii liceului (nr. 7, 1 apr. 1967). Nu întâmplãtor
pentru destinul tinerei absolvente din a 15-a promoþie de bacalaureaþi
ai liceului julan, cu colegi care au colaborat deja la ziar, Teodor Cosma,
Petru Mihoc, Gheorghe Ardelean.

Deºi debutase devreme, ca elevã, destul de târziu, dupã aproape
zece ani, revine la vechea pasiune a colaborãrilor la gazeta
româneascã. Vremurile ºi conjunctura politicã nu i-au fost favorabile.
Însã, materialele din perioada fertilã a ei se caracterizeazã prin
sobrietate în concepþie ºi limpezime a discursului jurnalistic, o rigoare
internã a distribuþiei ideilor, dupã focarul de luminã pe care îl
proiecteazã în miezul fierbinte al evenimentului, respectând normele
decenþei ºi bunei informãri. Articolul La practicã (nr. 4, 15 febr. 1973),
alcãtuit din informaþii despre ºcoala superioarã din Sarvas, tinde spre
un articol-profil, în care realizeazã un scurt, dar la obiect, dialog cu
o viitoare educatoare, Stela Bodnar.

Portretul celui din faþã nu se realizeazã de jurnalist, ci se
recompune din mãrturiile directe pe care le face cel intervievat. Trebuie
sã spunem cã aceastã practicã a portretului prin oglindire devine
genul preferat al colaborãrilor Doinei Misarãº. O face, în acelaºi an
1973 despre un laureat al ansamblului folcloric din Aletea, Gheorghe
Bágy, cu aceeaºi responsabilitate supravegheatã a cuvintelor mãsurate,
dozând pe întreg articolul intervenþiile personale cu cele directe din
intervenþiile celui cu care dialogheazã (Gh. Bágy, posesor al medaliei
«Pentru cultura socialistã», în nr. 5, 1 mart. 1973). Înclinaþia spre
articolul-portret este dublatã de o privire obiectivã asupra celui în
cauzã, încât imaginea pe care cititorul ºi-o face despre persoane sau
personalitãþi îºi reface unitatea din unghiuri cât mai largi. Aºa e cazul
celor douã articole despre profesoara Ana Criºan (O distinsã
profesoarã, în nr. 10, 15 mai 1973) ºi cel despre eleva din Sãcal, Clara
Jar (nr. 8, 1 mai 1974). În bunã parte, caracterizarea entuziasmului ºi
activismului cu care s-a implicat în presã intelectualul generos,
precum Ana Criºan, au ºi în condeiul Doinei Misarãº temeiuri depline.
Dacã e sã amintim cã noua serie a Vocii tineretului pornea cu speranþa
unei munci la care Doina Misarãº s-a angajat benevol ºi a pus multã
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larg ºi eterogen, constituit din dascãli, pedagogi: Fr.Wild-directorul
liceului, Lucia Borza, Gh. Santãu, Iosif Balog, Teodor Oltean, în calitate
de colaboratori. Munca acestor începãtori, entuziasmul lor de
implicare, într-un sediu improvizat, în sala profesoralã, a dat repede
roade, fiindcã încã din primul an erau deja 400 de abonaþi. Un bun
câºtigat atunci era cã presa aparþinea doar de Uniunea Culturalã. Ilie
Moldovan, în calitate de secretar al Uniunii, devine în 1952, editorul
responsabil al ziarului, ºi tot de numele sãu se leagã ºi redactarea de
la 1 ian. 1953 a suplimentului, independent de ziar, Vocea tineretului,
una din cele mai mari reuºite ale acestor întemeietori. Al doilea aspect
legat de evoluþia ulterioarã a ziarului este încercarea redactorului
ziarului, Ilie Moldovan, de a pãstra în cadrul responsabilitãþilor Uniunii
Culturale dreptul de editare a ziarului, evitând astfel politizarea lui.
Ca un fãcut, aceastã punere a presei sub control politic intervine în
1953, când Ilie Moldovan trece pe postul de redactor responsabil, iar
dreptul de editor responsabil revine directorului întreprinderii
„Lapkiadó Vállalat” Budapesta. Momentul nu este lipsit de
importanþã, fiindcã pregãteºte terenul unei alte acþiuni de punere a
ziarului sub control ºi cenzurã, acela al mutãrii redacþiei ,în 1956, la
Budapesta. Deposedatã de dreptul de editare, Uniunea Culturalã ºi
Ilie Moldovan, pânã atunci redactor responsabil, pierd ºi dreptul de
redactare, ambele sarcini redacþionale fiind preluate la Budapesta de
ªtefan Kecskédi, începând cu nr. 18, 30 august 1956. Mai mult chiar,
preþul acestor „furturi” este trecerea ziarului din responsabilitatea
forului cultural, Uniunea Culturalã, în sarcina forului politic, Uniunea
Democraticã a Românilor din Ungaria. Cu nr. 19, din 13 sept.1956,
când Libertatea noastrã devine organul politic, începe practic un lung
ºi anevoios drum de recuperare, nu numai a patronului cultural al
ziarului, dar ºi al sediului redacþiei de la Jula, recuperare care se
împlineºte definitiv abia în seria ziarului Foaia noastrã ºi Noi.

Destinul ziarului a dat  ºi cursul destinului redactorului Ilie
Moldovan. Perioada cea mai fecundã a anilor 1952–1955, când acesta
este redactor responsabil, la ziar ºi la suplimentul pentru tineret, are
cea mai mare audienþã în publicul cititor, în special cel tânãr ºi cel al
cercului intelectualilor(studenþi ºi profesorii lor).Numai dacã ar fi
sã-i amintim pe cei care vor deveni cei mai activi ºi constanþi

cu pasiune ºi rigoare. Proiectele mãrturisite cu ani în urmã (colecþia
scrierilor autorilor români din Ungaria, colecþia periodicului la care
a ucenicit, expoziþii de carte, inventarul acþiunilor cultural-literare)
o îndreptãþesc sã spere ºi sã creadã în rostul de intelectual (Ce rost
mare are cartea?).

31. Ilie MOLDOVAN
      l redactor l funcþii de reprezentare l publicist
Întemeietorii sunt fãptuitori de vocaþie, dacã destinul lor ziditor

ridicã monumente culturale, care sã dãinuie o  frumoasã  tradiþie în
casa comunã a românitãþii. Când aceastã tradiþie atinge vârsta maturã
a 50 de ani de rostire în pagina scrisã a limbii române, cãutãm privirea
ºi spiritul celui care i-a protejat naºterea ºi i-a însoþit paºii ei
începãtori. Ziarul românesc a devenit  un asemenea monument, care
a stat sub  pecetea fãptuitorilor ei de vocaþie. Din grupul destul de
neomogen al primilor redactori ai Libertãþii noastre, (Ludovic Boniº,
Petru Pomuþ, Dumitru Suciu, Fr. Wild) doar  Ilie Moldovan (1920–
2003) [I. M., I. Julanu] pare sã fi avut prestaþia jurnalistului chemat
pentru naºterea presei în limba românã în acel an 1950.

Începuturile presei în limba românã se aºeazã sub zodia unei
libertãþi de miºcare ºi exprimare, de care s-au bucurat primii redactori
ai gazetei. Semnul acestei libertãþi venea, în 1950, în primul rând din
independenþa ideologicã a grupãrii întemeietoare, din proaspãta
Uniune Culturalã a Românilor din Ungaria. Trebuie spus acest adevãr
istoric: ziarul la început era creat ºi aparþinea de drept ºi de fapt de
aceastã organizaþie culturalã. Grupul de constituire al forului cultural,
compus din Gheorghe Nãdãban, Ioan Gomboº, Marius Turcu, Dumitru
Sabãu, Ilie Moldovan, a format un comitet de redactare a ziarului ºi a
stabilit calitatea de colaborator de presã. Titulatura ziarului Libertatea
noastrã, în primul numãr, cel neoficial, din 1 iunie 1950, era
„informativul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria”, iar
componenþa redacþionalã cuprindea un reprezentant din partea
liceului din Jula, Ludovic Boniº-redactor responsabil, ºi celãlalt, din
partea U.C.R.U., Petru Pomuþ- editor responsabil. În 1951 se transferã
sarcinile redacþionale unui comitet de redacþie, rãmânând ca editor
responsabil doar Petru Pomuþ. Acest colectiv devine acum mult mai
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aspiraþii ale românilor (Dorinþa oamenilor din Otlaca-Pustã, nr. 12, 8
iunie 1956).

32. Stella NIKULA
      l debut de presã l profesor l publicist
Un tânãr înzestrat, în care comunitatea româneascã ºi-a pus mari

speranþe, atât în ceea ce priveºte implicarea în activitãþi majore
catalizatoare de energii, care sã-i activizeze disponibilitãþile
intelectuale, cât ºi în prestaþia scrisului sãu, care sã aducã un plus de
prospeþime, rãmâne Stella Nikula Machhour. Dinspre formaþia sa
intelectualã venea entuziasmul inovator al activitãþilor rezervate
tinerilor, iar dinspre spiritul creator aducea boarea reconfortantã a
îmbogãþirii textului jurnalistic cu capacitãþi asociative surprinzãtoare.

Spontaneitate ºi curiozitate a informaþiei, printr-o expunere logicã
ºi dinamicã a textului, caracterizeazã debutul de presã al Stellei Nikula
(n. 1966) [-Stella-, S. N.], în ultima clasã de ºcoalã la Chitighaz.
Textul O excursie la Debreþin ºi Eger (1979) deschide nu numai apetitul
adolescentului pentru cãlãtorie ºi spectacolul ei, dar ºi miºcarea
stãrilor eului dupã un traseu care descoperã laturi ascunse ale ochiului
vizitator. Acest debut deschide calea unei perioade fertile în angajarea
tinerei colaboratoare în perioada liceului din Jula (1980–1984), ºi,
mai ales, pe timpul studenþiei bucureºtene (1984–1989). E de mirare
cã, în anul III de liceu, Stella Nikula nu s-a raliat colegilor ei, Ioan
Ruja, Ioan Ciotea ºi Vasile Poendan, în iniþiativa de a constitui
colectivul de redactare al revistei ºcolare Vocea tineretului. Fiindcã
textele ulterioare ale elevei pe atunci, precum La Szentendre (nr. 18,
6 mai 1983) sau O veche dorinþã împlinitã (nr. 35, 2 sept.1983) aveau
toate calitãþile unui text jurnalistic bine închegat, pentru a fi angajatã
în acþiunea liceenilor. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât rezultatele la
învãþãturã  confirmã votul de încredere al colectivului de la liceu
care, – în baza iniþiativei din 1984 instituia pentru prima oarã onorarea
celui mai bun absolvent –, acordã placheta Bãlcescu lui Stella Nikula.
Ziarul românesc reacþioneazã prompt ºi  favorabil  la Cutia de scrisori
a Foii,  unde este felicitatã public pentru onoarea ce i s-a fãcut (nr.
30, 20 iulie 1984). Un gest care i-a înnobilat cariera ºi  i-a confirmat
spiritul dialogului, prin nevoia de a comunica în paginile ziarului. O

colaboratori, ar fi de ajuns pentru a demonstra deschiderea ziarului
la început, sub redacþia lui Ilie Moldovan: Ioan Hotea, Ana Criºan,
Mihail Purdi, Lucian Magdu, Gh. Petruºan, Al. Hoþopan. Un autodidact
prin excelenþã, Ilie Moldovan a ºtiut sã dea libertate de acþiune
colaboratorilor, pânã acolo unde suplimentul ziarului, Vocea
tineretului, era producþia noilor jurnaliºti. Protectoratul redacþional
al lui Ilie Moldovan se regãseºte în munca sa de redacþie, de la
strângerea materialului, la deplasãri în anchete de presã pe teren, la
conceperea unui dialog deschis între ziar ºi cititorii sãi. Din aceastã
fazã a începuturilor dateazã ºi practica unor chestionare trimise în
interiorul ziarului direct cititorilor, pentru a lua pulsul publicului.
Faza ziarului sub Ilie Moldovan a cunoscut una din cele mai
transparente practici jurnalistice. Datoritã sarcinilor de organizare a
ziarului ºi a colaboratorilor, Ilie Moldovan este prea puþin prezent cu
articole semnate în prima etapã. Când în 1952 se hotãrãºte cã Uniunea
Culturalã se ocupã de presã, Ilie Moldovan devine editor responsabil,
apoi în, 1953, redactor responsabil, douã tentative importante intervin
în viaþa ziarului: suplimentul Vocea tineretului  apare în culori, iar
ziarul va încerca prima editare sãptãmânalã. În august, ziarul îl
aminteºte printre participanþii la cursurile de perfecþionare din
România, alãturi de Petru Silaghi, ªtefan Balogh, Gh. Mészáros, Ilie
Ivãnuº (nr. 18, 7 aug. 1953). Materialul despre primii trei ani ai
ziarului, apãrut la începutul anului 1954, evitã sã-l aminteascã printre
colaboratori. Numele acestora însã sunt o probã a deschiderii ziarului
spre vârfurile intelectualitãþii româneºti. Primul articol de presã care-
i poartã semnãtura este un editorial politic de bilanþ al evenimentelor,
Zece ani (nr. 20, 20 sept. 1954). El deschide seria articolelor culturale,
a reportajului de activitate a echipelor folclorice ºi a articolelor de
atitudine. Dupã stil ºi conþinut, materialul de sintezã Viaþa ºi
dezvoltarea culturalã a naþionalitãþii române din Calendarul nostru
1953, poate fi atribuit secretarului cultural Ilie Moldovan. Un articol
critic despre comunitatea româneascã din Chitighaz, indiferentã faþã
de problemele ºcolii provoacã în 1955, o vie disputã în paginile
ziarului (nr. 25, 8 dec. 1955). Este de semnalat cã transparenþa de
care vorbeam reiese ºi din aceastã cultivare a spiritului critic, prin
asumarea responsabilitãþilor. Scrie ºi articole de educare pedagogicã
(Mai multã  atenþie educaþiei în familie,1956), devine mesagerul unor
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proiectele culturale, în special, cele de tineret ºcolar, pe care le-a
iniþiat Stella Nikula la Uniune: concursuri de creaþie pentru elevi,
programe interactive pentru familiile româneºti, redactarea buletinelor
informative ale Uniunii. Ea însãºi  câºtigã  un  asemenea  concurs,
într-o companie de tinere condeie, care confirmã ulterior, Mihaela
Bucin, Eva Iova ºi Stella Nikula, cu schiþa O viaþã de om (1992).

Prestaþia sa intelectualã a apropiat-o de grupul de iniþiativã care
constituia în 1991 grupul cercetãtorilor ºi creatorilor români din
Ungaria. O disciplinã  riguroasã, programându-ºi cercetãri folclorice,
lingvistice sau didactice, din care o parte sunt publicate în revistele
de profil (Izvorul, Simpozion, Annales ’96) confirmã  zestrea spiritualã
ºi disponibilitãþile pentru actul cultural major. Doctoratul la filologia
clujeanã în 1999 este o încununare a unui traseu susþinut cu tenacitate
ºi multã migalã. Tot atâtea importante proiecte aºteaptã în taina
muncii sale.

Dupã anul 1994, când colaborãrile la ziarul care i-au însoþit
devenirea înregistreazã o inexplicabilã absenþã, credem cã Stella Nikula
nu are nici pe departe sentimentul abandonãrii ºi al confortului
intelectual. De la înãlþimea carierei sale, luminând cu intelect ºi talent,
i-a rãmas nestinsã credinþa cã bucuria rezultatelor individuale este ºi
bucuria semenilor sãi, aºa cum medita cu zece ani în urmã, într-un
eseu despre geniu ºi talent: „Sã dea întregii lumi, sau poate numai
unei mici comunitãþi o micã bucatã din el însuºi, prin care face o plãcere
celuilalt, un moment, o clipã de fericire ºi liniºte sufleteascã.” (Talent-
geniu). Publicistul Stella, care scrie eseuri, tablete (rubrica Rezonanþe)
sau mediteazã grav, anecdotic ori ironic despre timp, oameni, cazuri,
îl aºteaptã ºi pe scriitorul Stella Nikula, pentru a prelungi starea de
sãrbãtoare a amândurora ºi, nu în ultimul rând, a cititorului, care ºtie
câtã sensibilitate ºi daruri nevalorificate au rãmas doar pentru sine.

33. Gheorghe NISTOR
      l debut la ziar l animator cultural l dansator popular
Nimeni nu are nici o îndoialã cã înainte de a avea o tribunã scrisã,

conºtiinþa apartenenþei la o comunitate s-a cristalizat prin manifestãri
orale ºi tradiþii, fie muzicale, fie coregrafice. Istoric vorbind, primele
formaþiuni culturale de izvor popular apar dupã 1945, cu câþiva ani

face cu multã pasiune ºi har în timpul studenþiei la Bucureºti, reiterând,
la zece ani distanþã, un gest similar ºi de acelaºi calibru valoric al
scrisului, cazul lui ªtefan Frãtean. Textele din aceastã perioadã, precum
138,  Sfârºit  de  sãptãmânã,  construiesc  situaþii  imprevizibile,
printr-un joc nonºalant al schimbãrilor de direcþie a povestirii, care
conduc spre un final neaºteptat, uneori de-a dreptul abrupt. Autoarea
stãpâneºte bine o gamã variatã a contrastului, de la relaþiile
surprinzãtoare dintre situaþii, întâmplãri în ordine logicã
incompatibile, la apariþia neaºteptatã a unui prieten sau coleg ori a
unei veºti inedite, care tulburã aparenþa unei liniºti interioare. Ca ºi
în textele mai experimentatului coleg în ale gazetãriei, cu care am
fãcut relaþia de asociere, ªt. Frãtean, produsele jurnalistice ale Stellei
Nikula au un plus de poezie ºi meditaþie gravã, atunci când melancolia
naturii curge invers în melancolia eului (Primãvarã în Bucureºti,
Mãrþiºor, 6 decembrie, Schimbãri). E o întoarcere la copilãria de
Mãrþiºor, cu toatã ofranda unei naturi darnice, ºi o amarã înºelãciune
a semnului primãvãratic, care amânã prea mult trezirea la viaþã. ªi
aici funcþioneazã aceeaºi tehnicã beneficã a contrastului: „Mã uit cu
tristeþe la mãrþiºorul primit de la prietenii mei din România. Ninge pe
el, în loc sã-i zâmbeascã soarele… Mari fulgi de zãpadã cad ºi acoperã
pãmântul acolo unde acum ar trebui sã rãsarã toporaºi,
ghiocei.”(Mãrþiºor, în nr. 11, 14 martie 1986).

O laturã la fel de fertilã a colaborãrilor la ziarul românesc o
reprezintã pe jurnalistul de atitudine ºi opinie  care este Stella Nikula.
Dupã anul 1990, articolele sale capãtã un tonus mult mai grav ºi o
abordare a ideii dintr-o perspectivã uºor polemicã. Fie cã atinge
probleme punctuale ale comunitãþii aflate într-un moment de crizã
(Existã deputat ideal?, „Procesul de la Jula”), fie atinge chestiuni sociale
ori morale ale omului (Chibrite ºi ouã, Cum ºi despre ce vorbesc copiii
noºtri azi?), rãzbate la suprafaþa textului mesajul unei umanitãþi aflate
în permanentã cãutare a identitãþii sale. Aºezate sub zodia unui timp
devorator, nevoile cotidiene ale omului, de la cele nutritive la cele
sociale, de divertisment sau culturale, sunt permanent amânãri de la
un an la altul, într-un secol aflat la amurg (Schimbãri). Credem cã
aceastã  ipostazã a luminii sale interioare, veghetoare la gesturi ºi
manifestãri umane, a stat ºi la baza scurtei perioade a implicãrii  în
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Micherechi. Dupã ce în 1953 echipa din Aletea participã pentru a
doua oarã la selecþia formaþiilor artistice, având un succes rãsunãtor,
abia în 1954 redacþia  realizeazã un profil al directorului cãminului
cultural din Aletea (nr. 10, 3 mai). Debutul la ziar al lui Gh. Nistor
are loc în anul urmãtor, cu un material-sintezã de evocare a
începuturilor, în care îmbinã formula evocãrii cu cea personalã, a
intervenþiilor celui implicat (O reprivire, în nr. 1, 8 ian. 1955).Acest
material aduce ºi câteva date despre implicarea Uniunii Culturale în
susþinerea formaþiei, prin procurarea de costume pentru membrii
echipei ºi asigurarea condiþiilor pentru turneele ºi concursurile din
judeþ.  Continuã colaborarea la ziarul românesc cu reportaje culturale
despre petreceri tradiþionale ale românilor, carnavaluri(nr. 5, 1 martie
1956), serbãri câmpeneºti (nr. 10, 11 mai 1956). Ca director de cãmin
cultural, i se încredinþeazã ºi sarcina obºteascã de animator cultural,
misiune pe care a onorat-o cu responsabilitate ºi tenacitate, fãrã
concesii ideologice. În anul 1958 îl gãsim pe Gh. Nistor în deplasãrile
pe teren ale redacþiei ziarului, alãturi de Ilie Moldovan, pentru o
creºtere a numãrului de abonaþi. Este inexplicabilã ºi în cazul lui Gh.
Nistor retragerea din paginile ziarului o vreme, dupã prestigiul pe
care ºi l-a fãcut. Apare la sfârºitul anului 1965 în paginile
Calendarului, cu un material despre Aletea, scris foarte strâns ºi
nervos, parcã fãrã apetitul de altãdatã, unde sub un titlu cultural,
face un reportaj social (în Calendarul nostru,1966, p. 106–109). Anul
1966 este ºi anul când deschide seria scrierilor despre activitatea de
club, la modã atunci prin satele româneºti(nr. 9, 1 mai 1966).
Articolele de acest gen nu se rezumã doar la informaþii strict
delimitate, ci tind spre reportajul de teren amplu, cu situaþii deosebite
ºi oameni ai satului care cinstesc locul. Aceastã implicare în presã a
lui Gh. Nistor, nãscutã iniþial din sinceritatea de a spune lucrurilor
pe nume, i-a dus în 1968  o dezamãgire care l-a fãcut sã se retragã o
vreme. O face onest, dedicându-ºi timpul formaþiilor tinere, ºi, ca în
cazul colegului din Micherechi, intrã în taina bibliotecii, unde
intenþioneazã sã dea împreunã cu Gh. Dulãu o monografie a celor
douã zone  locuite de români (nr. 15, 1 august 1971). De altfel, anul
1972 este anul gloriei ca artist, când echipa aleteanã primeºte o mare
distincþie la concursul pe þarã, deschizând seria unor importante

înainte de fixarea unui program oficial controlat ideologic ºi chiar
înainte de apariþia ºcolilor de minoritate sau a presei în limba românã.
Când entuziasmul ºi vitalitatea tinerilor îºi dau mãsura energiilor lor
culturale ºi devin probã a unui talent înnãscut, care-ºi cere drum
liber de manifestare ºi afirmare, eºecul ºi înfrângerea, condiþii vitrege
sau lipsa de spaþii adecvate trec în plan secund. Cine va scrie cândva
istoria maeºtrilor populari, în toate compartimentele artelor, îºi va
pune o întrebare împovãrãtoare. Câtã frumoasã nebunie tinereascã a
trebuit sã punã în faptele lor aceºti artiºti populari, ca sã se strângã
seri la rând pe aiurea ºi sã joace în ritm ºi voie bunã, fãrã
conºtientizarea cã jocul lor îi regãseºte în marea familie româneascã.
ªtim bine cã dintre artele de reprezentare, dansul ºi muzica au un
supliment intuitiv în cel mai mare grad de conºtientizare a identitãþii
naþionale. De aceea, modelele unor asemenea talente populare precum
Ion Stanciu, Mihai Purdi, Teodor Covaci, Vasile Gurzãu, Florica
Otlãcan, stabilesc ºi cel mai lesne legãturi spirituale ºi afective cu cei
din jurul lor, devenind repede legende vii, care întãresc ºi dureazã în
comunitate conºtiinþa românitãþii. Unui asemenea mesaj rostit prin
dans i-a rãspuns fapta culturalã a lui Gheorghe Nistor (n. 1922 – m.
1987). O neostoitã energie ºi vitalitate, predispusã la voie bunã ºi
farmec dãtãtor de stãri tonice, cu un plus de pasiune a implicãrii
pânã la capãt, au motivat prin Gh. Nistor un destin de artist popular
exemplar. Memoria nestinsã a colegilor de generaþie pãstreazã credem
imaginea-blazon care însoþeºte orice ieºire în public ºi în turnee
culturale a formaþiilor de dansatori din Aletea sau Micherechi.

Deºi începuturile manifestãrilor de joc ale aletenilor, mãrturisite
chiar de Gh. Nistor, dateazã din 1947, ca primele acþiuni de organizare
ale unei formaþii, ele stau sub semnul entuziasmului primilor iniþiatori,
în ciuda condiþiilor vitrege :o salã de cârciumã, deplasãri prin comune
cu cãruþa. Un gest onest din partea memorialistului, care  cinsteºte
amintirea lui Ioan Ciure, Gh. Turla, Ioan Lucaci, Iosif Raþ, Gh. Copil,
Ioan Puiu, Petru Botaº, într-un amplu material publicat la aniversarea
a 30 de ani de la prima formaþie de dansatori din Aletea (în Calendarul
nostru, 1977).

Ziarul românesc recepteazã destul de târziu munca asiduã a
dansatorului, ca în cazul acþiunilor culturale ale lui Gh. Dulãu la
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n-a fost moment inventariat de noi în aceastã carte care sã nu fi dat
rostul cuvenit acestor mentori ºi ucenici ai cuvântului românesc.

Multã discreþie, refuzând zgomotul public faþã de munca sa pentru
folosul obºtei, înregistreazã ºi traiectoria colaborãrilor acestui veteran
al comunitãþii, Teodor Oltean (n. 1927 – m. 2004). El face parte din
generaþia întemeietoare a ziarului, fiind martorul tãcut al acelor vremi
de naºtere a Foii. ªi cum ziarul în 1951  nu a impus restricþii în subiecte
de scris, cãdea în libertatea fiecãruia sã scrie câte ceva despre semenii
lor. De aceea, în acel moment paginile sunt acoperite de
corespondenþe venite din partea voluntarilor, fãrã impunerea unui
subiect anume. Cei de-o seamã, precum Ilie Garami, Margareta
Caciora, Liviu Gurban, foarte activi din primul an al ziarului, s-au
apropiat de gazetã fãrã timiditãþi sau complexe, fiind prezenþi pe tot
parcursul primei serii a Foii. Teodor Oltean, deºi activase ca învãþãtor
încã din 1947 la Jula, abia în 1952, când obþine ºi diploma de profesor
la ªcoala Superioarã Budapesta, este amintit ca profesor la ªcoala
generalã din oraºul românesc. Deºi coleg cu Ilie Ivãnuº, proaspãtul
dascãl nu intrã repede în paginile ziarului, cu toate cã fãcea parte din
iniþiatorii lui. La aceeaºi rubricã ªtirile noastre se semnaleazã în 1952
numirea sa la ºcoala din Jula, o datã cu transferul Mariei Oltean de la
grãdiniþa din Bedeu la cea din Micherechi (nr. 5, 1 martie 1952).
Confirmarea pe postul de profesor are loc în acelaºi an 1952, când
apare ºi primul sãu articol de ziar semnat. E vorba de o corespondenþã
cu ºtiri din comuna Leta Mare, jud. Bihor ( Actualitãþi din com. Leta
Mare, nr. 22, 15 nov. 1952), scrisã obiectiv, într-un limbaj limpede,
strict informaþional. Numãrul 2 din 1954, care face un inventar al
colaboratorilor în cei trei ani de existenþã a ziarului, îl aminteºte ºi
pe Teodor Oltean printre cei mai constanþi colaboratori. Poate cã aºa
se explicã ºi prezenþa sa în cursul anului 1954 cu articole nesemnate,
dar care aparþin acestui colaborator, prin preocupãrile pentru profiluri
individuale ale oamenilor de culturã.  Fie cã e vorba de profilul
dascãlului Marius Turcu (nr. 3, 30 ian. 1954) ori al animatorului
cultural Gh. Nistor (nr. 10, 13 mai 1954) sau cel semnat despre þãranul
folclorist Iuliu Curta (nr. 18, 3 sept. 1954), scrisul lui Teodor Oltean
capãtã un contur tot mai clar, care deschide seria articolelor-portret.

distincþii ºi recunoaºteri naþionale ºi chiar internaþionale. Urmeazã o
perioadã de intense turnee culturale în þarã ºi strãinãtate. Munca sa
de-o viaþã a dat rod frumos ºi bucuria de exprimare a artistului rãmâne
pasiunea jocului, pânã în ultima clipã. Iar dacã în acel  început de
toamnã a anului 1987 se stingea cu faþa seninã a artei pe care a
înzestrat-o cu harul sublim al exemplului sãu, legenda vie a modelului
sãu continuã frumoasa  aventurã a jocului. Cã e „învârtita”, „brâul”,
ori „mânânþãlul” sau „bãtuta”, formaþia de azi, care-i poartã numele,
slujeºte  cu dãruire ºi drag prezenþei sale nestinse. Optimismul,
zâmbetul sãu contagios, bineþea cuvintelor de încurajare, prieteniile
durabile pe care le-a legat, vitalismul jocului, devin un semn cã ce a
construit el-maestrul vieþuieºte în eternitate. Pentru tot darul fãcut
românilor din Ungaria, stau mãrturie chiar cuvintele sale aºezate la
cumpãna dintre ani, din momentul primului sãu articol de ziar. E aici
semnul cã plecarea sa rãmâne doar un rãmas bun de la anul care
trece, cãci decenii  de joc, strigãri de voie bunã ºi planuri sunt aºezate
sub  pecetea stilului ºi felului sãu de-a fi. E doar oprirea în loc pe o
clipã, o clipã cât o   nemurire: „Omul, dupã ce a isprãvit un lucru de
o duratã mai lungã, în general, se opreºte în loc pe o clipã. (…)
înregistreazã cu mândrie tot ce  se gãseºte bun ºi frumos în munca sa.”
(nr. 1, 18 ian. 1955).

34. Teodor OLTEAN
       l debut de presã l animator cultural l colaborator
Multã gratuitate ºi energii tinereºti s-au consumat la începutul

presei în limba românã. Dacã existã vreo relaþie între libertatea pe
care o oferea societatea în anii ’50 ºi libertatea grupurilor care
beneficiau de ea, aceasta s-a datorat în bunã parte convergenþei
intereselor, scopurilor  cãrora le-au slujit primii constructori.
Animatori culturali în sate, dascãli ºi profesori aflaþi la studii, la Jula,
Seghedin sau Budapesta, preoþi rostind româneºte credinþa de neam,
þãrani cu har ºi dãruire ori intelectuali cu suport ºtiinþific, cu toþii au
reuºit sã treacã peste orgolii ºi egoisme ºi sã formeze un cor univocal
în orchestra vremii. De la Marius Turcu, Gh. Dulãu, Gh. Santãu la Gh.
Nistor,  Mihai  Purdi, Vasile Gurzãu,  Lucia  Borza  ºi  Teodor  Oltean,
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dat sã comunice cu ceilalþi, printr-o învãluitoare artã a dialogului
melancolic, încãrcat de luminã ºi har. Schiþa de dialog-evocare,
Pictoriþa, despre Rozalia Costa, îmbinã formula dialogului direct cu
cea a amintirii preluate de povestitor. Amintirea circulã în  deplinã
voie printre rânduri, desfãtatã de bineþea povestirii ºi cuminþenia
aºezatã a momentelor care au însoþit copilãria ºi devenirea artistei,
începând cu familia (tatãl, bace Ilie) ºi terminând cu mentorii spirituali
(Gh. Kohán), trãind alãturi dincolo de moarte.

Destinul lui Teodor Oltean include ºi implicarea sa în treburile
culturale, fie cele legate de soarta ºcolilor, fie cele de propunere a
unor exerciþii de logicã ºi inteligenþã sau de participare la comisia
redacþionalã în 1983. Din prima categorie, articolul De ce nu are
conducãtoare românã comuna Chitighaz? (nr. 22, 30 oct. 1954) ridicã
o problemã acutã pentru grãdiniþa comunalã, scris cu temei ºi spirit
polemic. Din a doua, fac parte jocurile de rebus propuse ,într-o formulã
diversificatã, pe dezlegãri de culturã generalã. Nu în ultimul rând,
rândurile de amintiri legate de începutul ziarului, publicate în anul al
15-lea de apariþie, încheagã pentru Teodor Oltean însuºi un profil de
animator cultural responsabil ºi serios. Dacã în anul 50 al existenþei
ziarului, amintirile sale ne vor da câteva clipe de sãrbãtoare, povestind
peste ani nepoþilor ce a însemnat Foaia noastrã, cu siguranþã  se
poate bucura cã a trãit o jumãtate de veac în slovã ºi faptã de român.

35. ªtefan  OROIAN
      l debut de presã l redactor l artist plastic
Pe câtã greutate ºi tot atâtea sarcini obºteºti, pe care le duceau

dascãlii comunitãþii, ca animatori culturali ai comunelor ºi satelor,
pe atâta muncã ºi dãruire solicita ziarul din partea redactorilor sãi.
Aceºtia au trebuit sã-ºi formeze ºi sã-ºi modeleze personalitatea
strecurându-se printre diversele ideologii ºi cenzuri ale vremii, pentru
a-ºi pãstra dramul de libertate ºi iniþiativã în exercitarea profesiei lor
de jurnaliºti. Am vãzut pânã acum cã mulþi dintre ei ºi-au pãstrat
neºtirbite verticalitatea  ºi deontologia de ziarist, gãsind  în articolul
de culturã sau artã un mijloc  eficace de conservare a statutului lor
intelectual. Posteritatea va putea aprecia cât a fost vocaþie ºi mecenat
ºi cât acþiune conjuncturalã sau de confort social. Un lucru este cert:

Are condeiul sãu nu numai grija pentru ansamblu ºi contur din
elemente-cheie ale portretului, dar mai ales sensibilitatea evocatoare,
capabilã sã transforme un simplu articol informaþional în paginã de
poezie a sentimentelor. Mai mult ca sigur cã modelul acestui gen de
scrieri a contaminat ºi pe gazetarul Ioan Sz. Kiss, care va iniþia pe
alte coordonate asemenea profiluri de dascãli. Deºi semnãtura lui
este absentã câteva decenii, abia dupã 1975, deci, la 15 ani de la
apariþia ziarului românesc, Teodor Oltean revine cu colaborãri, din
genul celor care au dat strãlucire cândva articolelor sale. Fraza sa a
câºtigat în amplitudine, se deschide larg spre descrierea situativã, cu
încãrcãturã afectivã venitã dinspre povestitorul de talent. Iatã o
asemenea intrare în datele transpuse de amintirile bãtrânului Ioan
Nichita, din Vecherd, o intrare ca în timp ºi spaþiu de legendã: „În
apropierea Barcãului, unde se sfârºeºte întinsa pustã Hortobágy, cu
câteva decenii în urmã pãºteau herghelii de cai liberi în voie, turme de
vaci ºi de oi fãrã de numãr ºi unde de secole întregi dormeau nestingherite
latifundiile baronului Vay, a familiei Böethy ºi a conþilor Bethlen, acolo
trãiau de sute de ani iobagi români, care pânã în ziua de azi ºi-au
pãstrat doar poreclele ca Furcãu, Purece, Piscoi sau Tuluca. Aceastã
aºezare pitoreascã a purtat ºi poartã numele de Vecherd.” (Vecherdul
din trecut, pãºind spre viitor, Calendarul nostru, 1977). O datã pregãtit
terenul, intrarea în portret se face fie printr-o notaþie concisã a
trãsãturilor fizice, ca în cazul celei mai bãtrâne femei bihorene, mãtuºa
Dagãu, fie printr-o evocare a unor ocupaþii meºteºugãreºti, ca în cazul
veteranilor János Mezei ori a cismarului Ioan Gal (Calendar, 1978).
Povestire, obiceiuri, istorie localã, documente, coborâre în trecut ºi
plonjare în prezent, sunt câteva din instrumentele pe care le stãpâneºte
cu mare artã  articolul-portret  din zona oraºului Bichiº (în Calendar,
1982). Teodor Oltean  ar fi avut toate datele necesare în a-ºi exercita
talentul de povestitor ºi cel al descrierii, fiindcã textele sale au
respiraþia epicã ºi reuºesc sã contureze mici întâmplãri, anecdote,
situaþii neaºteptate. Iatã într-un asemenea material, despre pastorii
bisericii, Mihai Ghiba sau Gh. Ciumpilã, cãlãtorul spiritual regãseºte
bucuria întâlnirii prin rudenie strãveche, într-un final de micã
povestire: „Sunt strãnepotul unor «purcari» vestiþi din pãrþile Criºurilor
ºi mã numesc... Teodor Oltean.”(1982) Unui asemenea talent îi este
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studenþiei seghediene (la românã-desen), când se petrece ºi debutul
sãu plastic, configurând de acum o dublã personalitate, a ziaristului
ºi a artistului. E vorba de grafica  umoristicã, sugerând douã direcþii
opuse pe fundalul unei incompatibilitãþi între lege ºi naturã: de o
parte Societatea Vânãtorilor spre care se îndreaptã hotãrât omul, de
cealaltã, bietul animal purtând pecetea „scrisoare de recomandare”,
întors în semn de rãzvrãtire, adulmecând libertatea naturii, fãrã ghiºeu
de inventariere (nr. 10, 15 mai 1968). Desenul este o probã de
virtuozitate ºi a jurnalistului care ºtie sã strecoare prin linii schiþate
sugestii de mare încãrcãturã ideologicã. Acesta, ca ºi cel despre istoria
unui an ºcolar, publicat peste doar douã numere, atestã  un ochi
atent la dinamica evenimentului, care, trecut prin  linii de creion,
iese esenþializat prin tuºa sa reprezentativã. Condeiul sãu mixt, scris
ºi reprezentare graficã, se maturizeazã rapid în studenþie, organizând
prima expoziþie de public în 1968. Este anul care-i confirmã talentul
inimitabil ºi-i aduce un succes rãsunãtor. Dupã expoziþia mai
restrânsã de la catedrã, în 1971 iese cu o expoziþie la nivel de oraº, la
muzeul „Ferenc Erkel” din Jula, când i se rezervã ºi unul din primele
profiluri de artist, sub pana jurnalistului Vasile Roxin. Sunt bine
surprinse datele artei sale, modernitatea ºi non-figuralismul (Un talent
al naþionalitãþii noastre: pictorul ªtefan Oroian, nr. 11, 1 iunie 1971).
Palmaresul expoziþiilor de graficã, picturã ºi sculpturã ale lui ªtefan
Oroian  continuã la Budapesta, Bichiºciaba, Oradea, Arad, Cluj-
Napoca, Paris, Roma, etc. Într-unul din rarele sale momente de
destãinuire publicã, artistul plastic gãseºte cã arta ca reprezentare a
frumosului are ºi o coordonatã umanã, omenia, ºi una inocenþa („omul
rãmâne veºnic copil”), dincolo de care el artistul, el omul se regãseºte
pe sine însuºi, se umple de frumos uman: „Visez imagini ºi sunt plin
de tensiuni, iar pictând îmi realizez visurile ºi mã calmez.” (în
Calendarul nostru, 1989). Credem cã o asemenea artã umanizatoare,
refuzând egoismul de succes ºi carierã, a fãcut ca ªtefan Oroian sã
risipeascã atât de mult timp ºi energie în susþinerea talentelor tinere,
aspirante la statutul de artist. De la organizarea unor tabere ºi
concursuri de artã plasticã, la schimburi culturale între diferite centre
ºi ºcoli de artã. Trebuie spus cã de activitatea artisticã  ºi jurnalisticã
a lui ªt. Oroian se leagã, între anii 1970–1980, prezenþa în paginile

atunci când rezultatele redactorului se simt ºi se vãd, mãsurate în
acþiuni ziditoare ample, în proiecte duse la capãt, în pecetea unui
stil ºi a unui program susþinute tenace în raporturile cu cititorii, acel
redactor rãmâne cel mai des cãutat de ochiul ºi spiritul cititorului
pentru care scrie.

Intelectuali cu o puternicã ºi complexã personalitate pe modelul
lui ªtefan Oroian (n. 1947) [ªt. O] au anvergura construirii cu rãbdare
ºi minuþiozitate a unei traiectorii calme de devenire, lipsite de sincope
spectaculoase ºi fãrã parada gestualã ceremonioasã, constant
cumpãnite ºi cu spiritul responsabil al libertãþii sale de manifestare.
Cât din stilul, forma ºi concepþia ziarului românesc se regãsesc în
munca sa de o viaþã, – o viaþã contopitã cu destinul periodicului de
la Jula, – doar redactorul în sine îºi poate lumina starea lui de graþie,
rãsfoind aievea  numere ºi pagini din anii din urmã, care-i poartã
blazonul artistului-ziarist. Urmãrindu-i traseul constant, am intuit
în prestaþia acestui redactor o  pasiune tenace roditoare, dublatã de
un caracter nobil în gesturile culturale pe care le-a iniþiat, pânã la
abandonare de sine ºi dãruire necenzurate. Un destin cãrturãresc
însoþit de unul artistic a fãcut ca între ziaristul-redactor ºi cititorii
sãi, îndeosebi cei tineri, sã se stabileascã o punte de comunicare prin
încredere ºi curaj în forþele proprii ºi, lucru rar, prin talent ivit acolo
unde limba regãseºte în aceeaºi casã pe toþi fãuritorii de frumos artistic.
ªtefan Oroian ºtie cel mai bine cã nu poþi fi un rãsfãþat al sorþii, dacã
nu pui, în tot ceea ce faci, rosturi ºi temeiuri care sã  legitimeze cã
gesturile ºi faptele tale devin mâine daruri oferite generos semenilor
tãi. Abia atunci, talentul ºi precocitatea lui de percepþie dau mãsura
adevãrului cã o personalitate nu se poate naºte peste noapte sau la
comanda vremurilor. Ziarul îl aminteºte printre fruntaºii la învãþãturã,
încã din anul I de liceu, alãturi de Ana Oros (nr. 7, 1 aprilie 1962).
Fiind înconjurat de colegi-colaboratori ai ziarului, Teodor Bãican,
Petru Mihoc, Gh. Sereº, Gh. Ardelean, Liviu Hotea, Ioan Halász, pe
perioada liceului trimite corespondenþe din cãmin, bate la Poºta
redacþiei (nr. 8, 15 apr. 1964) ºi se antreneazã în activitãþi culturale
dinamice, îndrãzneþe, precum iniþierea ºi organizarea unui cerc de
literaturã ºi criticã literarã (nr. 20, 15 oct. 1964). Acest exerciþiu
jurnalistic începãtor îl susþine mult mai constant în perioada



ROMÂNII DIN UNGARIA – PRESA PRESA SCRISÃ158 159

de curaj, iniþiativã, neliniºte ºi abandon. Ea vine din acelaºi sentiment
al omului „veºnic copil”, jucând pe marea artã a rostului ziditor de
frumos ºi mult omenesc, ca sã ai în fiecare zi bucuria unei mari
sãrbãtori. E lecþia celor aleºi.

36. Endre PÁLFFY
      l redactor l profesor l istoric literar
Mult mai implicat în treburile comunitãþii româneºti, decât colegul

sãu Sámuel Domokos, de la activitatea didacticã cu viitorii profesori
de limbã ºi literaturã românã, la activitatea redacþionalã a ziarului
românesc ºi formarea viitorilor jurnaliºti, pânã la funcþii de
reprezentare, dotat cu perseverenþã ºi energii risipite  în numele
idealului identitãþii comunitare, Endre Pálffy (1908–1975) [Andrei
Pálffy, Palliatus] rãmâne ºi personalitatea cea mai complex
construitã. E vorba de o complexitate structural-temperamentalã
deschisã spre modernitate ºi sintezã, atentã la valoare, ºi care a ºtiut
sã-ºi depãºeascã dramele printr-o muncã intelectualã de proporþii
nemãsurabile. Faþã de colegul sãu,  retras doar în umbra confortabilã
a cercetãrii istoriei literare, Endre Pálffy ºi-a asumat ºi riscurile
necruþãtoarelor compromisuri ideologice ale timpului, dar ºi
entuziasmul omului constructor, ridicând baricade ºi exigenþe
culturale care i-au asigurat, din interior,  protecþia libertãþii
intelectuale.

În 1954, la împlinirea a trei ani de existenþã a ziarului românesc,
Libertatea noastrã îi aminteºte printre colaboratori pe Andrei Pálffy
ºi S. Domokos, ceea ce înseamnã cã debutul acestora s-a produs
înainte de acest termen. Credem cã debutul la ziarul românesc al lui
Pálffy Endre are loc cu unele medalioane, nesemnate pentru început,
precum cele despre Negruzzi (în nr. 7, 1 aprilie 1952), Nicolae Filimon
(nr. 8, 16 aprilie 1952). Este anul când ziarul îl aminteºte ºi pentru
activitatea lui de profesor-îndrumãtor, într-o acþiune pe teren cu
studenþii sãi( Gheorghe Mesaroº, Gheorghe Ciotea, Ioan Samfira, Lazãr
Sidonia) la Jula, Micherechi ºi Chitighaz (nr. 7, 1 aprilie 1952) ºi într-
alta þinând conferinþe de pregãtire profesionalã cu învãþãtorii (în nr.
9, 1 mai 1952). Continuã colaborarea cu articole aniversare (Mihai
Eminescu, Ion Creangã, Ady Endre, I. L. Caragiale) pe tot parcursul

ziarului a unor desene, schiþe, fragmente de tablou, ale elevilor ºi
tinerilor.

Dupã congresul U.D.R.U din 1969, la care participã, alãturi de
profesorii sãi, Gh. Petruºan, Mihai Cozma, este ales în comisia
redacþionalã, alãturi de Petru Cîmpian, N. Gândilã, Vasile Roxin, Gh.
Petrujan ºi Gh. Santãu. Este momentul care-l propulseazã  ca redactor
în noul colectiv al ziarului, în 1971, o datã cu revenirea editãrii la
Jula. Colaborarea la ziar cuprinde nu numai pe redactorul ªt. Oroian,
ci ºi pe autorul de texte. Dubla sa personalitate de care vorbeam îºi
spune cuvântul din plin în prestaþia ziaristicã a artistului. De o
remarcabilã artã a simbolizãrii rãmân schiþele în creion care însoþesc
creaþia literarã sau cea mitologicã (Icar), de la ilustraþia poeziei
Primãvara de L. Blaga (nr. 10, 15 mai 1970), la ilustrarea unor volume
beletristice, precum antologia Muguri (1973), volume de Al. Hoþopan,
Ilie Ivãnuº, calendare româneºti. Concepþie ºi contextualizare ar fi
douã din calitãþile artei sale care l-au îndreptãþit sã îngrijeascã în
calitate de redactor o serie de cãrþi, manuale, reviste. Al doilea segment
al jurnalistului îl formeazã cronica plasticã, fie în genul unor articole
aniversare despre plasticieni, Picasso, Dürer, fie al unor cronici de
eveniment cultural, prilejuit de expoziþii de artã, Brâncuºi, Bienala
de artã de la Veneþia etc. La acestea se adaugã ºi prezentãri  de cãrþi,
reviste despre scriitori ºi editori orãdeni sau arãdeni. Chiar ºi când
atinge reportajul sau ancheta, scrisul lui ªt. Oroian ia forma unor
glose lirice sau amare. Ele atestã vocaþia pentru portret (un copil, un
bãtrân, un muribund în spital, un florar etc.) situaþii inedite, evocare
melancolicã (despre colegi ºi atmosfera din anii liceului) sau criticã
polemicã, cum sunt materialele sale din ultimii trei ani. Latura aceasta
a meditaþiilor liric-amare rãmâne încã o zonã prea puþin valorificatã
de scrisul sãu, deºi fraza lui curge spontan, are albia necesarã aºezãrii
într-o creaþie literarã, construitã de figuri neaºteptate ºi ritm susþinut
al narãrii. Cronicile care l-au rãsfãþat pe artistul plastic ªtefan Oroian
(de V. Roxin, T. Herdean, Gh. Petruºan) au sesizat ºi multã poezie în
arta figuraþiei individuale sau a planurilor. Ea este prezentã ºi în
jurnalele de cãlãtorie ale ziaristului, unde pagini de evocare se îmbinã
armonios cu meditaþii personale ºi portrete din mers. Poate cã are
dreptate Gh. Petruºan când, în portretul aniversar din primul numãr
al revistei Convieþuirea, gãseºte o laturã demonic-romanticã, amestec
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15 mai 1958). Este ocazia pentru jurnalistul cultural de a aduce în
acest an de redactor-ºef câteva deschideri ale ziarului: prima este
invitarea la susþinerea unei rubrici de limbã a prof. Lajos Tamás (Din
viaþa cuvintelor). A doua este antrenarea la colaborare a unor scriitori
români renumiþi (Petru Dumitriu, Marin Preda, Otilia Cazimir). În al
treilea rând, sub ºefia sa ziarul  achiziþioneazã câteva nume de tineri
jurnaliºti ai românilor, Gheorghe Petruºan, Vasile Roxin, Ana Varga.
A imprimat ziarului ºi o direcþie culturalã mai largã, o libertate a
atitudinii ºi expresiei articolului cultural. Dupã revenirea lui Petru
Anton în redacþie, chiar ºi scrierile lui Pálffy Endre se refugiazã spre
zona protectoare a notelor de cãlãtorie (nr. 16, 15 august 1959, nr.
2, 15 ianuarie 1960).  Retragerea din sfera studiilor literare  de presã
spre acelaºi domeniu al pregãtirii ºi perfecþionãrii activitãþii didactice
a studenþilor continuã pe tot parcursul anilor 1960–1962, când Pálffy
Endre finalizeazã un proiect didactic ºi ºtiinþific de mare importanþã
pentru ºcoala româneascã. Ziarul înregistreazã, salutar, prin semnãtura
fostului sãu student, Gh. Mesaroº, o cronicã literarã la tratatul
profesorului Pálffy, Istoria literaturii române (în nr. 5, 1 martie 1962).
Profesorul îl relanseazã acum  pe redactorul-ºef al gazetei româneºti.

Perioada dintre nr. 10/15 mai 1962 ºi nr. 2/15 ianuarie 1968, când
Pálffy Endre conduce redacþia Foii noastre, din etapa ei budapestanã,
o considerãm, din unghiul valoric al istoriei ziarului românesc, drept
cea mai fecundã în câºtiguri de substanþã, atât sub aspectul unui nou
val de jurnaliºti, cât mai ales sub acela al diversificãrii structurale, de
la rubricaturã, conþinut, atitudine. În primul rând sunt reactivate ºi
reorganizate paginile pentru tineret (Pentru tineretul nostru), care
permit accesul talentelor de la nivelul liceului la cel studenþesc. Dacã
ar fi sã amintim cã în acest interval se afirmã ca jurnaliºti Vasile
Roxin, Livia Santãu, Alexandru Király, Ervin Sass, Gyula Kollányi, Lajos
Szûcs, Ioan Halász, Teodor Bãican, Petru Mihoc, Gh. C. Mihãiescu ar
fi incompletã înºiruirea. Tot sub conducerea sa se redeschide dialogul
direct cu cititorii, prin formula Poºtei redacþiei la care bat tineri-viitori
colaboratori ºi jurnaliºti, ªtefan Oroian, T. Otlãcan, Gh. Grosz, Teodor
Cosma, iniþierea unor concursuri de creaþii literare pentru scriitorii
comunitãþii. Un alt câºtig este susþinerea paginii literare cu studii de
mare valoare, din partea lui Samuel Domokos, Pálffy Endre (Arany ºi

anului 1954, dar fãrã sã-ºi semneze materialele. În acest an, Endre
Pálffy se întâlneºte cu scriitori ºi profesori din România, Victor Eftimiu,
Dimitrie Macrea, organizând dialoguri cu studenþii budapestani, elevii
ºi profesorii julani. În numãrul 17 din 19 august 1954 îºi semneazã
pentru prima oarã articolul, o cronicã literarã la apariþia manualului
de Istoria literaturii române, cronicã care certificã o analizã
competentã ºi un stil critic deja format. Ziarul românesc este cel care
gãzduieºte, ca în cazul lui Domokos Sámuel, primele exerciþii critice,
înainte ca cei doi sã publice în revistele de specialitate ale universitãþii.
Iatã, în nr. 20, 30 septembrie 1954, Pálffy Endre publicã un profil de
scriitor român, D. Th. Neculuþã, reeditat abia în anul urmãtor în revista
Filológiai Közlöny. În anul 1955, profesorul Pálffy Endre însoþeºte
proaspeþii profesori, Kertész Viorica, Teodor Cioca, Ioan Mészáros,
Teodor Popa,  într-o cãlãtorie de studii în România (în nr. 11, 27 mai
1955). Simultan cu munca de perfecþionare ºi de instruire a dascãlilor
de românã, Endre Pálffy îºi menþine rubrica de cronicã literarã la ziar,
ridicând valoarea paginilor literare. Înregistreazã acum Dicþionarul
limbii române literare contemporane (în nr. 16, 4 august 1955) ºi
publicã studiul despre C-tin Dobrogeanu Gherea (în nr. 19, 16
septembrie 1955). În acest an este decorat pentru activitatea sa
profesionalã ºi obºteascã. Continuã  seria de întâlniri cu mari
personalitãþi academice ºi literare  româneºti, precum acad. Emil
Petrovici, acad. Al. Rosetti, poetul Eugen Jebeleanu. Anul 1957 îl
gãseºte pe profesor în pragul candidaturii în ºtiinþa literaturii, moment
anunþat imediat de ziar, în nr. 4, 15 decembrie 1957. Susþine cursuri
de perfecþionare alãturi de Sámuel Domokos ºi Lajos Tamás. În anul
1958 publicã în ziarul românesc, tot înainte de revista filologiei
budapestane, studiul despre Octavian Goga (în nr. 5, 1 martie 1958)
ºi este recenzat, la Foaia noastrã, materialul  despre critica literarã
româneascã, apãrut în Buletinul filologic al Academiei maghiare de
ºtiinþe.

Anul 1958  este ºi momentul când Pálffy Endre ia conducerea
temporarã a ziarului (pânã în iulie, apoi din 1 septembrie 1958 pânã
la 1 mai 1959), dupã plecarea în concediu a lui Petru Anton,
constituind de pe acum un motiv serios de angajare a redactorului ºi
de a produce o vigorare a periodicului românesc (începând cu nr. 10,
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Gh. Petruºan, pe care le-a  intuit ºi înregistrat ziarul românesc. În
primul rând, o maturizare prea devreme a copilului de clasa a VI-a,
pentru care pasiunea învãþãturii i-a dat ºi curajul luãrii deciziei de a
veni singur la Jula pentru a urma cursurile gimnaziale apoi cele liceale.
În al doilea  rând, contactul cu o nouã colectivitate l-a fãcut sã dea
mãsura posibilitãþilor sale ºi îl aflãm chiar din acest moment printre
premianþi (în nr. 12/ 12 iunie 1952). Anul 1952 coincide cu un alt
eveniment care a marcat adolescenþa viitorului elev de liceu. Venirea
profesoarei din România, Margareta Leu, care la liceu îi va fi dirigintã,
ºi care, în pragul absolvirii liceului, în 1958, rosteºte frumoase cuvinte
despre începuturile ºi evoluþia unui caracter tenace ºi hotãrât(în nr.
11/ 1 iunie 1958). Gh. Petruºan aparþine unei generaþii din care ies
personalitãþi de prim rang, Emil Garami, Octavian Negru, Ion Budai,
Ladislau Görbedi , Eva Juhász, Ana Radici, Maria Selejan, Veres  Etelca.

Un debut publicistic relevant pentru preocupãrile culturale ale
lui Gheorghe Petruºan are loc la Foaia noastrã, în 1958, chiar în primul
an de studenþie la Budapesta. E vorba de o cronicã de spectacol teatral,
la o reprezentaþie a piesei lui M. Sebastian, Steaua fãrã nume (în nr.
22/ 15 noiembrie 1958). Articolul sesizeazã atent ideile piesei, dar
mai ales, gradul de transpunere scenicã ºi jocul actorilor. Exerciþiul
cronicãresc în jurul unui eveniment cultural îi dã tânãrului jurnalist
deschiderea spre zone mai largi ale culturii, de la cronicã plasticã de
expoziþii (Expoziþia de artã popularã româneascã la Budapesta, în nr.
24/ 15 decembrie 1958, Expoziþia pictorilor români la Budapesta, în
nr. 8/ 15 aprilie 1959) la cronicã de film (Dupã festivalul filmului
sovietic, în nr. 5/15 martie 1959).Este ºi jurnalistul corespondent al
studenþilor de la ELTE (Din viaþa studenþilor de la catedra de românã
a Universitãþii ELTE). Debutul literar al lui Gh. Petruºan apare cu atât
mai substanþial cu cât întreaga  paletã a scrisului sãu fusese practicatã
prin presã. Nu greºim dacã avansãm de pe acum o ipotezã
generalizatoare pentru rolul intelectualilor creatori de valori literare.
Gheorghe Petruºan, alãturi de Ana Varga, Tiberiu Herdean ºi Gh. C.
Mihãiescu constituie un grup de scriitori care a receptat imediat creaþia
literarã a românilor din Ungaria. Aceºtia formeazã elita cronicarilor
literari, cu un deosebit simþ al analizei, deschis spre critica de
întâmpinare. În cazul acestui autor, critic ºi istoric literar, implicarea

Coºbuc, în 1967) ºi promovarea unui spirit critic obiectiv, chiar
polemic, într-un dialog al ideilor. Presiuni de tot felul, ca ºi
compromisurile la care era constrâns (unele articole festiviste, de
conjuncturã, scrise acum), dramele sale personale îl determinã sã
abandoneze bãtãlia pentru redacþia ziarului la începutul anului 1968.
O face schimbându-ºi nu numai semnãtura de ziar (semneazã de
acum Palliatus)  dar ºi prestaþia scrisului sãu literar. Articolele  devin
mai strânse, într-un stil agitat  ºi  alert,  tonul  nervos critic,
retrãgându-se prea abrupt din presã, dupã revenirea ziarului la Jula,
în 1971. Dupã cum, mult prea nedrept a fost aºezatã  tãcerea redacþiei
peste profesor, redactor,  scriitor ºi om, trecând în vremelnicie o
personalitate de marcã a intelectualitãþii.

37. Gheorghe  PETRUªAN
      l debut publicistic l debut literar l profesor
O traiectorie intelectualã construitã cu tenacitate, cu multã

energie umanã ºi cu un entuziasm al dãruirii dezarmant de generoase
pentru o comunitate, care, în momentele ei de recunoaºtere ºi întãrire
a conºtiinþei identitãþii, ºi-a cãutat modele în rândurile ei, nu-ºi  poate
lua astâmpãrul gestului de abandonare ºi nici pasivitatea privirii
deoparte a risipirii unui bun câºtigat. Constructor prin vocaþie ºi
temperament creator, asumându-ºi când poziþia de Mecena pentru
semenii sãi, când cea de Sisif în slujba unui ideal comunitar, Gheorghe
Petruºan [Gh. P.] (n. 1938) ºi-a rotunjit personalitatea prin raportare
la intelectualitatea clasicã a românilor din Ungaria, fãrã sã se lase
copleºit de modelul personalitãþii ºi nici subjugat stãrilor momentului.
Spirit echilibrat, cãutat pentru taina sfãtoºeniei sale, Gheorghe
Petruºan rãmâne unul din cele mai harnice condeie jurnalistice. O
activitate bogatã ºi diversã prin modurile de manifestare, o implicare
responsabil asumatã în problemele majore ale comunitãþii, nu i-au
dat nicicând sentimentul înfrângerii; din contrã, când efectele acestei
implicãri nu i-au dat satisfacþia deplinã, a avut  alternative ºi rezervele
necesare de a opta pentru afirmarea sa în alte zone culturale, mai
aproape de pasiunile sale permanente, precum istoria literarã ºi
culturalã.

Douã lucruri de excepþie a cunoscut copilãria ºi adolescenþa lui
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de atitudine, mãrturii sincere, dezbateri publice ale marilor întrebãri
ale comunitãþii (limbã, culturã, tradiþii), dar ºi studii de specialitate
ale profesorilor din Ungaria. Este una din revistele care începe sã-ºi
construiascã o frumoasã ºi bogatã tradiþie.

Profesorul Gheorghe Petruºan ºi-a împãrþit destinul catedrei de
limba românã cu celãlalt stâlp al românitãþii, Mihai Cozma. Venit la
un an dupã  acesta, echipa celor doi a fost cea mai activã ºi prolificã
în scrieri de specialitate ºi didactice. Misiunea grupãrii de la Seghedin
ºi-a câºtigat repede un prestigiu printre instituþiile de învãþãmânt
superior. Autor al unor importante manuale de literaturã românã,
pentru clasele liceale, de antologii pentru uz studenþesc, de studii
despre istoria ºcolilor româneºti din Ungaria, ºi, recent, despre
conºtiinþa de identitate a românilor din Ungaria, Gheorghe Petruºan
are încã tinereþea  activã a dãruirii generoase pentru idealul sãu din
totdeauna, realizarea unitãþii ºi solidaritãþii în acþiunile benefice
pentru comunitate. Cine citeºte articolele de dupã anii ’85 ºi le
comparã cu intervenþiile din ultima vreme, din Foaia româneascã, îºi
poate da bine seama de viziunea clarã, de rigoarea ºi construcþia
unor concepte ºi programe de maximã relevanþã pentru actul
conservãrii identitãþii. La adãpostul unor asemenea idei
fundamentale, constant în principii ºi încrezãtor în rostul aºezat al
celor construite de el, Gheorghe Petruºan rãmâne un model formativ
de muncã intelectualã, seriozitate ºi tenacitate care contamineazã.
Generaþiile  de  jurnaliºti,  reporteri,  profesori,  scriitori, redactori
mass-media, datoreazã  oricând  un  „Mulþumesc, domnule  Profesor”,
ca sã-i fure pe neºtiute un zâmbet de frumoasã aducere-aminte.

38. Petru POPUÞA
      l debut jurnalistic l profesor l prozator
Deºi aparþine celui de-al doilea val de studenþi de la ªcoala

Superioarã Pedagogicã din Budapesta, coleg în anul 1951, cu Teodor
Bordaº, Teodor Cioca, Gheorghe Istin, Mihail Papp, Elisabeta Sasi, ºi
chiar dacã  ziarul românesc, care apãrea în primul an de apariþie
atunci, îºi punea mari nãdejdi în colaborarea tinerilor studenþi, Petru
Popuþa (n. 1931) [Popucza] a fost unul din cei mai rezervaþi condeieri,
pe modelul intelectualului Gh. Santãu. Circumspect cu  propriile texte,

este mult mai vastã: un domeniu este cel legat de însãºi soarta ziarului
românesc, un altul care ridicã cota valoricã a paginilor rezervate
literaturii ºi un al treilea þine de articolul de opinie ºi atitudine
combativã, uneori polemicã în jurul problemelor de comunitate.
Debutul literar este al istoricului literar, mai precis al relaþiilor dintre
literatura românã ºi cea maghiarã. Articolele Poezia lui Al. Macedonski
în limba maghiarã (nr. 21, 1963), Legãturile lui Mihai Eminescu cu
Iosif Vulcan ºi revista Familia (în Viaþa româneascã, nr. 4–5, 1964)
confirmã cercetarea minuþioasã a documentelor de istorie literarã.
Sub semnul acestui debut se aºeazã  ºi viitoarea tezã de doctorat a
autorului, apãrutã în volum în 1992, o carte de referinþã pentru
bibliografia revistei lui I. Vulcan.

Cronicarul de cãrþi este dublat de criticul literar. Sã amintim doar
cã idei din cronicile la cãrþile românilor din Ungaria (Ilie Ivãnuº,
Lucian Magdu, Al. Hoþopan, despre Calendarul nostru) atestã un spirit
constructiv, mobil în interpretãri, cu un accent selectiv ºi o
demonstraþie adecvatã obiectului.

Prestaþia de jurnalist a lui Gh. Petruºan a cunoscut etape fierbinþi,
de când este cooptat în comitetul de redacþie ºi apoi ca editor
responsabil al ziarului. Articole bine scrise, de pe o poziþie
constructivã Pe marginea difuzãrii Foii noastre (1962), A cui e Foaia
noastrã? (1989), Din trecutul ºi prezentul presei noastre (1990) ridicã
cu responsabilitate misiunea ziarului, aducând reale contribuþii la o
mai bunã valorificare a spaþiului tipografic din ziar. Trebuie s-o spunem
cã tocmai Gh. Petruºan a dus o campanie beneficã pentru creºterea
prestigiului presei româneºti, prin ridicarea cotei valorice a paginilor
de literaturã (susþine rubrici de substanþã, medalioane literare,
dicþionar enciclopedic) ºi prin deschiderea acestor pagini spre tineri
creatori, din rândul studenþilor seghedieni. Aceastã neobositã muncã
de veghe asupra ziarului l-a determinat sã preþuiascã cinstit ziarul,
când trecea pragul celor 40 de ani de existenþã: „o tribunã a slovei
româneºti la periferia românitãþii. Uneori flacãra ei a luminat, alteori
a pâlpâit, dar nu s-a stins” (în nr. 4, 25 ian. 1991). Aceastã încredere
în forþa cuvântului tipãrit româneºte l-a fãcut sã preia iniþiativa
pornirii unei reviste în anul 1997, Convieþuirea, una din cele mai
bune ºi dense reviste româneºti din Ungaria. Aici se întâlnesc articole
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Chitighaz, Gheorghe Petrujan, la o cãlãtorie de studii în România (nr.
19, 16 sept. 1954). Chitighazul avea în anii ‘50–’55 printre cei mai
buni dascãli ºi animatori culturali, Gheorghe Petrujan, Marius Turcu
ºi Petru Popuþa, care au format tineri intelectuali, precum Ana Abrudan
sau ªtefan Frãtean. Câtã vreme a fost profesor la Chitighaz (1953–
1972), faþã de colegii sãi de ºcoalã, implicaþi în activitãþi de animatori
culturali sau în organismele de reprezentare (uniunea culturalã, comisii
de presã, de învãþãmânt, inspectori), Petru Popuþa ºi-a desfãºurat
activitatea de dascãl cu deosebitã corectitudine ºi onestitate.
Perseverenþa ºi hãrnicia sa profesionalã i-au adus în anul 1966, când
era director-adjunct la ºcoala cu limba de predare românã din
Chitighaz, unul din premiile date cu ocazia aniversãrii a 20 de ani de
învãþãmânt românesc din Ungaria, fiind astfel o recunoaºtere publicã
a muncii prestate acolo.

Ziarul românesc a câºtigat în substanþã ºi valoare prin ieºirea în
pagina cultural-literarã a lui Petru Popuþa, o ieºire târzie, în 1982.
Textul Fãrã rãdãcini, (nr. 38 din 24 septembrie 1982), este ºi debutul
literar al autorului de prozã scurtã; un debut care, nu numai cã-l
confirmã în acest gen de scrieri, dar îl ºi lanseazã drept unul din cei
mai viguroºi scriitori de literaturã din Ungaria, în imediata vecinãtate
valoricã a lui Ilie Ivãnuº sau Al. Hoþopan. Numai cã Petru Popuþa
reuºeºte, faþã de colegii sãi autori de prozã, un text mult mai complex,
contaminat în bunã parte de stilul ºi naraþiunea povestirilor populare
din zona sa natalã, Aletea. De altfel, începând din acest an 1982 ºi
pânã în prezent, scrierile sale alterneazã culegeri ºi prelucrãri din
povestiri aletene cu texte originale, pânã la un punct, cel de suprafaþã
al textului, suprapuse peste modelul primelor. Aceastã fericitã întâlnire
între creaþia popularã ºi cea cultã funcþioneazã în cazul acestui autor
cu dublã deschidere: pe de o parte, textul sãu original asimileazã
secvenþe, structuri epice(naraþiune, descrieri, portrete) din textul
popular, direcþionând chiar ºi tematica spre o prozã memorialisticã
sau socialã, perfecþionând instrumentele prozei. Al doilea câºtig, este
contaminarea prozei populare, prin prelucrare, cu modele,
instrumente epice ºi stil specifice tipului cult. Deocamdatã, volumul
din 1993, Cine-i mai puternic? (snoave ºi poveºti din Aletea) îi
recupereazã a doua ipostazã, cea de culegãtor ºi prelucrãtor, în

prelucrând îndelung materialul înainte de a-l trimite redacþiei, ºi-a
mãsurat pe distanþe destul de mari afirmarea la ziarul românesc. Ca
ºi  în cazul lui Gh. Santãu, între momentul de debut în presã , anul
1953, ºi cel care-l consacrã ca prozator, anul 1982, s-a scurs un timp
destul de îndelungat, în care a desfãºurat o vie activitate de dascãl de
matematicã. De asemenea, în cazul acestui autor recunoaºtem
profesorul de vocaþie, care, în ciuda vremurilor ºi ideologiilor a ºtiut
sã stea în afara funcþiilor ºi a compromisurilor, slujind ºcoala
româneascã cu consecvenþã ºi onestitate. Toate rândurile scrise ºi
publicate de Petru Popuþa sunt rezultatul unui entuziasm al libertãþii
sale interioare, pagini memorialistice ºi proze, care confirmã cã
literatura a rãmas una din cele mai constante ºi personale preocupãri
ale scriitorului. Pe de altã parte, formaþia sa realistã, din zona ºtiinþelor
exacte, a imprimat comportamentului sãu public ºi chiar scrisului
sãu o rigoare ºi o motivaþie superioarã, la adãpostul cãrora a putut sã
se bucure de pasiunea literarã ºi sã mediteze îndelung asupra textelor
culese din creaþia popularã.

Ziarul românesc, încã din primul an de apariþie, 1951, îl aminteºte,
printre primii 11 studenþi în anul I la ªcoala Superioarã Pedagogicã
(nr. 4, 5 aprilie 1951). E de mirare cã dintre aceºti studenþi, doar T.
Bordaº, D. Gurzãu, Gheorghe Petrujan, sunt prezenþi în presa de
început. Astfel cã, debutul la ziar al lui Petru Popuþa este unul
conjunctural, cu un articol-material despre misiunea pedagogului în
ºcoalã ºi societate. Subliniem cã acest articol, Rolul pedagogului în
construirea socialismului (nr. 7, 22 februarie 1953), deºi este bine
scris, cu logicã ºi argumentaþie închegate, fãrã alunecãri în extreme
ideologice, este primul ºi ultimul articol impus de convenþia presei
de atunci, scris ºi asumat de Petru Popuþa. Poate cã aºa se explicã ºi
prea lunga tãcere a tânãrului student ºi profesor de atunci, care nu
mai publicã o vreme nimic în paginile ziarului. E o tãcere  productivã,
fiindcã i-a dat rãgazul cuvenit de regãsire în alt spaþiu al scrisului, cel
al prozei scurte. Din septembrie 1953, Petru Popuþa este numit
pedagog la ºcoala din Chitighaz, în acelaºi timp cu numirea lui Ilie
Ivãnuº la ºcoala generalã din Jula (nr. 20, 2 septembrie 1953). Aproape
20 de ani Petru Popuþa slujeºte învãþãmântul românesc la Chitighaz;
în 1954 participã alãturi de Nagy Béla ºi colegul sãu de ºcoalã din
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oameni simpli ai comunitãþilor rurale, dar talentaþi prin harul rostirii
în româneºte. Oricine din afara comunitãþii s-ar putea ºi mâine chiar
întreba ce motivaþii au stat la baza acestei unitãþi în acþiune ºi cum
s-a putut comunica pe aceeaºi lungime de simþire ºi faptã? Cum s-a
fãcut cã încã din anul naºterii presei româneºti, 1950–1951, bucuria
colaboratorilor de a-ºi vedea produsele lor tipãrite legau numele de
o vârstã care va atinge 50 de ani? Câtã gratuitate ºi entuziasm ºi cât
nevoia de carierã sau orgoliu, doar presa anilor ne poate da un rãspuns
mai clar. Contactul direct între comunitãþile româneºti ºi redacþie se
fãcea fie din iniþiativa ziarului (prin deplasãri pe teren, anchete de
presã în comune sau chestionare trimise abonaþilor), fie din iniþiativa
cititorilor, prin intermediul corespondenþilor voluntari. Rãmânea în
sarcina acestora din urmã libertatea de a scrie despre acþiuni
deosebite, care au avut loc în locurile lor de baºtinã. Iniþial, asemenea
corespondenþe luau forma scrisorilor cãtre redacþie, prin care se
exprimau satisfacþii ºi bucurii în legãturã cu apariþia ziarului (Ilie
Garami, Ion Lucaci, Svetozar Rotar, Teodor Ianc ºi alþii).

Un asemenea corespondent voluntar, care ºi-a depãºit orice
complex al timiditãþii ºi scrisului pentru ziar a fost, de la început,
Mihail Purdi (1904–1978). Darul povestirii, care presupune
comunicare cu un ascultãtor/cititor, a contribuit decisiv la vocaþia
cuvântului fãcut public prin presã. Numai cã, faþã de colegii sãi cu
aceleaºi preocupãri în ale povestitului, (Vasile Gurzãu, Teodor
ªimonca), absenþi sau prea puþin prezenþi cu materiale semnate în
ziar, Mihai Purdi a avut curajul de a-ºi lua pe cont propriu soarta
colaborând la ziar din primul an de apariþie al Libertãþii noastre.

Chiar dacã a fãcut-o sporadic, fãrã perseverenþa ºi ambiþia altor
colaboratori  cunoscuþi (Ana Criºan, Ioan Hotea, Petru Popuþa, Marius
Turcu), gestul sãu rãmâne unul simbolic, confirmând nevoia de dialog
cu semenii, prin cuvântul scris. La început se practica scrisoarea, aºa
încât ºi primul articol de gazetã publicat este un asemenea mesaj de
stare a expeditorului, în starea de bucurie pentru venirea a trei
învãþãtori din România. Dacã e sã ne referim doar la Marius Turcu,
unul din dascãlii veniþi în preajma anului 1950, atunci putem da
crezare stãrii ºi sentimentelor de încredere ºi speranþã pentru români,
pe care le exprimã Mihai Purdi în acest prim material: „Sosirea celor

defavoarea povestitorului cult, original, care este Petru Popuþa. Încã
de la textul de debut ºi pânã la cele publicate prin calendarele
româneºti, din ultimii ani, se constatã un prozator matur, care-ºi
stãpâneºte materia epicã, reuºind texte închegate în jurul unui nucleu
conflictual ºi cu un final suspendat. Dacã e sã amintim cã figuri de
eroi precum Simion (Vrãjitorul), Mihai Dansu (Draga), Ioan Prodan
(Târg de Crãciun), Maria Bãlu (Ludaia de fiert) aparþin lumii sociale a
nãpãstuiþilor sorþii, slugi, refuzaþi ai comunitãþii, aduºi de existenþã
în pragul unor mari umilinþe, astfel de bucãþi par sã aparþinã prozei
noastre tradiþionale, cu fir epic liniar, dialoguri scurte, concise ºi un
final deschis. Cealaltã categorie de proze ale lui Petru Popuþa, prezente
în paginile ziarului, între anii 1985–1999, o formeazã proza de
amintiri ºi evocare, la graniþa dintre ficþiune ºi reportaj. Asemenea
texte, precum Draga, La trifoiºte, Masa de praznic, Alegere sau votare,
Þãranii ºi executorul sunt proze de facturã analiticã ºi biograficã, în
care evenimentul trãit se cuibãreºte în spatele unor situaþii dramatice,
cu uºoare nuanþe ironic-umoristice. Fraza narativã a lui Petru Popuþa
curge fluent, are spectaculozitate, întreþine tonul unor dezbateri
aprinse ºi sfârºeºte surprinzãtor, printr-o ieºire imprevizibilã. Ca
tematicã, o astfel de prozã se apropie de cea a lui Z. Stancu, iar ca
tehnicã este o fericitã îmbinare între stilul rebrenian ºi cel istratian.
O muzicã internã liniºtitoare a prozei lui Petru Popuþa are meritul de
a da o stare de echilibru, ca-n acest final: „Ascultând melodiile, una
mai frumoasã ºi mai minunatã decât cealaltã, li se odihneºte trupul ºi
se însenineazã sufletul”. E muzica întregii proze, care impune azi o
orchestrare din partea lui Petru Popuþa, pentru a putea odihni ºi
însenina pe atâþia din cititorii sãi. Aºteptãm cu interes un volum care
sã-i reprezinte mesajul deplinului sãu talent de povestitor.

39. Mihai PURDI
       l debut de presã l corespondent l culegãtor de folclor
Ne-am mai întrebat adeseori în paginile acestui fiºier care sunt

resorturile care au dus la apropierea generaþiilor de animatori, dascãli,
preoþi, profesori, pentru a clãdi pentru viitorime fapte culturale ºi
intelectuale durabile. În acelaºi timp s-a simþit ºi nevoia unei
solidaritãþi româneºti, care i-a adunat laolaltã intelectuali ºcoliþi ºi
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printr-un fenomen de contaminare între tradiþia colectivã ºi harul
personal al povestitorului. Ágnes Kovács, în prefaþã, ca ºi Gh. Petruºan,
într-o aplicatã cronicã asupra cãrþii (în nr. 7, 1 apr. 1978) sublinia
atunci noutatea poveºtilor lui Mihai Purdi: inovaþia se petrece nu
atât la nivelul conþinutului, rãmas prin circulaþia oralã constant, ci la
nivelul formulelor personale folosite în actul de recompunere a
textelor. Astfel, textele lui Purdi nu sunt povestite, ci scrise, dupã
ritmul, starea ºi spontaneitatea actului de aducere-aminte a acestora.
Calitatea de „scriitor popular”, de care vorbea Gh. Petruºan i-a adus
lui Mihai Purdi notorietatea  ºi farmecul povestitorului, respectat ºi
iubit de consãtenii sãi. Portretele poveºtilor sale, luminate dinspre
speranþã ºi voie bunã, senine în isteþimea lor, pot recompune portretul
ºãgalnicului povestitor, pus la o vorbã de duh lângã gardul dinspre
uliþã.

40.  Ana Radici REPISKY
      l debut ziaristic l eseu l redactor
Cu multã risipã de talent ºi forþã scriitoriceascã  în ziaristica

româneascã, miºcându-se pe formule din cele mai diverse, de la eseu
la note ºi comentarii, Ana Radici Repisky (n. 1964) [-anra-, A. R.]
rãmâne unul din cei mai harnici colaboratori, atent responsabili cu
textele sale. ªi acest colaborator are resurse creatoare nevalorificate
încã suficient.

Ziarul aminteºte despre acest colaborator încã din anii’ 80 într-
un material despre sãptãmâna elevilor, alãturi de colegul de liceu,
Zoltan Gurzãu (F. N., nr. 11, 16 mart. 1980, p. 4), pentru ca asemenea
colegilor corespondenþi (Martin) sã semneze ca elevã de liceu un
scurt material în nr. 21, 25 mai 1980, p. 5. Din perioada studenþiei la
Budapesta, într-un material semnat –th- [Tiberiu Herdean],
Sãrbãtoarea catedrei noastre (nr. 50, 16 dec. 1983) Ana Radici este
amintitã cu o intervenþie despre istoricul catedrei de românã. Dupã
absolvirea facultãþii, este cooptatã în colectivul redacþional ºi,
începând din 1987 intervine mai des în paginile ziarului. Fie cã scrie
reportaje de teren (despre biblioteca din Apateu, nr. 41, 9 oct. 1987),
fie despre cronicã de film românesc (Ciuleandra – notã marginalã la
un film, nr. 42, 16 oct), scrisul sãu aduce un suflu nou în redacþie,

trei învãþãtori la noi în Ungaria este un simbol pentru noi ºi o
promisiune”(nr. 4, 4 apr. 1951). Faptele culturale, actele ºi toate
acþiunile pe care le-a iniþiat ºi susþinut M. Turcu, acoperã pe deplin
nãdejdea ºi  promisiunile de care scria Mihai Purdi. În douã numere
din 1952, corespondenþele lui Purdi tind spre un reportaj despre
aspecte sociale, de muncã ale þãranilor din Otlaca Pustã. Scrise foarte
strâns, cu mijloace lingvistice strict informaþionale, asemenea texte
concentreazã atenþia cititorului spre evenimentele deosebite ale
comunitãþii, antrenând chiar un scurt dialog cu reprezentanþii
acesteia. Corespondenþa nu cuprinde, prin structura ei internã,
intervenþii personale ale autorului ei, ceea ce face ca expresia sã
devinã clarã, exactã, cu un mare grad de obiectivitate (nr. 4, 15 febr.,
nr. 6, 15 mart. 1952).

O mult prea îndelungã tãcere s-a aºternut asupra colaborãrilor
sale dupã acest început destul de consistent. E ºi un semn de întrebare
de ce redacþia, la bilanþul primilor trei ani ai ziarului, în 1954, nici
mãcar nu-i aminteºte numele printre colaboratorii de început. Revine
în paginile de ziar, dupã mai bine de 20 de ani, cu colaborãri de alt
gen, înscrise în programul instituþionalizat de culegere a folclorului
românesc. Am vãzut cã prin contribuþia lui Alexandru Hoþopan au
ieºit la ivealã o serie de creaþii-o adevãratã comoarã a folclorului
autohton: proverbe ºi zicãtori (1974) strigãturi (1973). Fãrã complexe
ale poziþiei sociale, cea de þãran, pe care o înnobileazã semnãtura sa
la ziar, Mihai Purdi aparþine categoriei talentelor native a povestitorilor
de legendã. Revenirea la colaborãri se face povestind paginii scrise.
Textul Cum o scãpat Câlþu bãtrânu dã seceriº (nr. 12, 15 iunie 1973)
ori snoava Tânãru bãnos (nr. 13, 15 iun. 1975), ca ºi celelalte publicate
în cursul anului 1974, prin prelucrarea lui Al. Hoþopan, aduc din
Otlaca-Pustã poveºti de evenimente ºi situaþii comice de o
încântãtoare limbã arhaicã ºi un aer specific zonei de provenienþã.
Unele se leagã de muncile de peste an, altele intrã în subiecte de
culise ale relaþiilor dintre tinerii satului, cu figuri þãrãneºti din cele
mai pitoreºti. Când în 1977 Al. Hoþopan are fericita inspiraþie de a le
strânge într-un volum, Poveºtile lui Mihai Purdi urmau dupã volumul
unui la fel de talentat povestitor popular, Vasile Gurzãu. În cazul lui
Mihai Purdi, prelucrarea duce pânã la construirea unei noi poveºti,
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demn de luat în seamã, devine subiect de comentariu atunci când el
lumineazã o parte din om, din zestrea cu care l-a dãruit natura. Acest
mesaj subînþeles în straturile adânci ale textului rãzbate la suprafaþã
prin câteva formule ce-i sunt familiare Anei Radici: naraþiunea la
persoana I alternând cu persoana a III-a, jocul alternanþei narativ-
descriptiv, al vorbirii directe ºi indirecte, interogaþia ºi paradoxul.

 Atunci când ºtii ºi simþi cã trebuie sã te îndoieºti, când realitatea
îþi este potrivnicã ºi mersul înainte anevoios, nu te poþi aºeza pe roze
jubilând. Cred cã acest mesaj al întoarcerii omului spre sine, ca sã-ºi
caute punctele mai solide de sprijin, rãmâne crez al Anei Radici
Repisky. Proba este ºi seria de vizite pe la veteranii comunitãþii, din
ciclul File de viaþã  inaugurat în paginile Cronicii, unde a activat o
vreme. Nu putem însã crede cã destinul jurnalistic s-a încheiat, o
datã cu ieºirea ei din redacþia noului ziar, ºi intrarea la liceul românesc.
Cu un aliat ca Doina Misarãº, ar putea reactiva potenþele tinerilor
elevi, aspiranþi la publicitate, într-o formulã de paginã a tineretului,
mult mai susþinutã din interior. Vocaþia jurnalistului i-o cere cu
insistenþã.

41. Vasile ROXIN
      l debut de presã l debut literar l redactor
Un ziarist înnãscut, care ºi-a confirmat statutul îndeosebi în

perioada budapestanã a apariþiei Foii noastre, redactor multã vreme
al ziarului ºi, la rându-i iniþiator de presã în limba românã, Vasile
Roxin (1944) a întârziat neiertat de mult un debut în volum individual,
ca ºi atâþia colegi de condei ziaristic (T. Herdean ori ªtefan Frãtean).
Abia la vârsta sextenarã a reuºit sã-ºi strângã producþiile sale într-un
volum de autor, din pãcate, un volum nesupravegheat ºi prea eterogen
structural. Ca în cazul celorlalþi, o varietate de materiale, cu certe
disponibilitãþi reportericeºti ºi capacitãþi de deschidere a textului
jurnalistic spre construcþie literarã, precum ºi o mobilitate a
preocupãrilor  din zone vaste de problematici, impun o selecþie care
sã strângã în volum o contribuþie de neocolit la temelia presei
româneºti din Ungaria. Un volum de texte de Vasile Roxin oferã nu
doar un model de a scrie presã, dar ºi un stil inovator în formule

dintr-o perspectivã  mult  mai  personalã.  ªi  cum  Ana  Radici  la
rându-i a fost intervievatã ca studentã la Budapesta (în ziarul
Sãptãmâna românã în Ungaria), iatã cã jurnalistul se apropie de
interviul-portret al studenþilor de la ELTE, într-un profil despre
Gheorghe Ruja (Un tânãr micherechian în oraºul posibilitãþilor, nr.
48, 27 nov. 1987) ori despre organizarea activitãþilor culturale
românilor din Budapesta (Serata culturalã la Clubul românesc din
Capitalã, nr. 25, 17 iun. 1988). De la sfârºitul anului 1988, Ana Radici
susþine o mini-rubricã Tablete, cu glose meditativ-lirice, precum starea
de melancolie din textul Când frunzele sunt jilave (nr. 46, 11 nov.
1988). Astfel de colaborãri dau mãsura talentului sãu narativ ºi
descriptiv, adãugându-ºi, dupã 1990 ºi  un accent meditativ ºi unul
polemic. Rubrica Rezonanþe cuprinde asemenea luãri de poziþie faþã
de ceea ce se întâmplã în comunitatea româneascã, la nivelul ei de
organizare ºi reprezentare (Rãzboiul e sãtul, nr. 13, 29 mart. 1991).
Multe din asemenea texte, care pun condiþia intelectualului minoritar,
care fac ºi o autoscopie a conºtiinþei minoritarului, dar ºi evocãri ale
lumii ºi oamenilor din satul copilãriei, Micherechi, vor intra cu mult
folos în cele douã cãrþi ale Anei Radici Repisky, Rupte din suflet
(2000) ºi Plopi la capãtul lumii (2003)

De la debut, scrierile acestui colaborator se caracterizeazã printr-
o mare sinceritate a trãirii, care-ºi pune amprenta asupra discursului
de presã, fãcându-l sã se deschidã spre un lirism necenzurat. De aceea,
mai puþin informative sunt corespondenþele sale, ºi mai mult sunt
articole de opinie ºi stare intelectualã, accent pe care-l va pãstra ºi în
perioada de vârf a activitãþii sale publicistice. Astfel cã, în 1987, când
este cooptatã în colectivul redacþional al periodicului românesc,
condeiul sãu jurnalistic are deja acoperire într-o prestaþie publicisticã
deloc de neglijat.

Sensibilitatea produselor jurnalistice, mesajul uman-afectiv care
le învãluie ºi le scoate de sub incidenþa evenimentului trecãtor,
activeazã o altã coordonatã îmbogãþind substanþa materialelor
publicate în ziar. E vorba de accentul eseistic, printr-un joc al ideilor
ºi asocierilor spontane, prin schimbarea registrului limbii ºi a
unghiului de abordare din chiar mersul evenimentului. Un eveniment,
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prozator, care transformã naraþiunea evenimentului într-un joc textual,
la interferenþa dintre reportaj ºi ficþiune. Nuvela Dubiul (în nr. 18,
19, 20, 1969), preþuitã la unul din concursurile ziarului, cultivã situaþia
neaºteptatã, dar ºi suspansul ºi ambiguitatea, într-o formulã de text
modernist.

Dupã revenirea ziarului la Jula ºi o datã cu schimbarea echipei
redacþionale, prestaþia de redactor a lui Vasile Roxin l-a încurajat sã
continue ºi sã sprijine comunitatea, prin acþiuni de popularizare a
activitãþilor ºi personalitãþilor ei, chiar organizarea unor zile ale Foii
la Budapesta. Activitatea de redactor al paginilor româneºti,
Sãptãmâna românã în Ungaria (1980–1987), suplimentul în limba
românã al ziarului Magyar Hét, atestã ºi un spirit colegial, susþinând
constant ziarul ºi jurnaliºtii de la Foaia noastrã. Materiale precum
Vã prezentãm Foaia noastrã (nr. 9, 25 apr. 1982), Întâlnire cu Ilie
Ivãnuº (nr. 3, 24 febr. 1985), Jubileul catedrei de românã din Seghedin
(nr. 15, 18 aug., 1985), Publicaþii româneºti în R. P. Ungarã (nr. 3, 23
febr. 1985), ca ºi semnãturile românilor intelectuali în aceste pagini
coordonate de V. Roxin (Maria Berényi, Domokos Sámuel, Lucia Borza,
Petru Cîmpian, Ioan Sz. Kiss, T. Herdean) demonstreazã spirit de
solidaritate, care a menþinut multã vreme legãturi afective ºi culturale
între ziarul românesc de la Jula ºi comunitatea româneascã din
Budapesta. Recent apãrutele bucãþi de  proze memorialistice Acele
vremuri de neuitat, publicate fragmentar prin ziarul românesc sau în
suplimentul sãu Calendarul nostru, confirmã, credem, deschiderea
polifonicã a scrisului sãu foarte activ cândva, dupã cum ele obligã
redactorul la o mai severã selecþie ºi organizare.

42. Eva RUJA Bányai
       l debut de presã l redactor l colaborãri culturale
Vãzuþi din afara spaþiului strict intern, jurnaliºtii care au asigurat

redactarea ºi apariþia ziarului românesc, începând cu seria Foaia
noastrã, de dupã anul 1975, au stat multã vreme într-un secret
inexplicabil al numelor. În afara redactorului-ºef, nominalizat în casetã
(Al. Hoþopan) ºi a editorului responsabil (Németh Jenõ, Horti József),
ceilalþi membri ai colectivului, deºi erau prezenþi cu materiale în
paginile sãptãmânalului, nu erau trecuþi pe ultima paginã de ziar.

jurnalistice (rubrici ºi genuri diverse), un tip receptiv de atitudine ºi
un jurnalist dotat cu fler ºi comunicare deschisã, uneori cu un acut
simþ al polemicii ºi al dialogului  susþinut cultural.

Încercarea de apropiere de ziarul românesc se petrece în seria a
doua a apariþiei periodicului, de sub conducerea lui Petru Anton ºi,
activatã sub redacþia lui Pálffy Endre. Poºta redacþiei, în nr. 5, 1 mart.
1959 îi transmite un mesaj încurajator ca rãspuns la materialele
trimise. Elevul din clasa a 8-a din Micherechi debuteazã în numãrul
urmãtor cu o corespondenþã din localitate, strânsã în idei ºi formule
(nr.6,15 mart.1959). Debutul jurnalistic al acestui an este reconfirmat
spre sfârºitul anului, când i se publicã texte-ghicitori, în pagina pentru
tineret (nr. 24, 15 dec. 1959). Ca elev la liceul din Jula, Vasile Roxin
dovedeºte disponibilitãþi pentru munca de cercetare, alãturi de colegul
sãu, Mihai Kozma (Liceeni cercetãtori, în F. N. nr. 21, 1 nov. 1962). În
ultimul an de liceu are loc ºi debutul literar al lui V. Roxin. Rubrica
iniþiatã sub ºefia lui Pálffy Endre, Din creaþia elevilor noºtri, poate fi
consideratã o pepinierã de lansare a tinerilor condeieri ai comunitãþii.
Poezia-pastel Toamna, publicatã în nr. 23, 1 dec.1962, atestã o
sensibilitate liricã de mare concentrare a expresiei ºi cu prelungiri în
meditaþii concise.

Cea mai rodnicã activitate ziaristicã a lui Vasile Roxin se desfãºoarã
în faza budapestanã a Foii, între 1963 ºi 1971, simultan cu studiile
universitare, în preajma profesorilor sãi publiciºti Pálffy Endre, Tamás
Lajos, Sámuel Domokos. Reportajele sale de la Micherechi (O duminicã
dupã masã la Micherechi, În vizitã la Micherechi), din anul 1969,
construiesc rotund ºi o creaþie literarã: un scurt dialog mutã accentul
de pe evenimentul imediat spre o direcþie mai largã, culturalã. Fantezia
ºi cultivarea situaþiei surprinzãtoare stau alãturi cu informaþia de
interes comunitar. Aceastã polivalenþã a reportajului conduce ºi la
practicarea reportajului cultural, în genul profilelor ºi medalioanelor
(Acad. prof. Tamás Lajos la 60 de ani, în nr. 24, 15 dec. 1964, Poetul
ºi prozatorul A. E. Baconsky, în nr. 21, 1 nov. 1970) sau în genul unor
interviuri cu personalitãþi literare de marcã (La Balaton...de vorbã cu
Ana Blandiana, în nr. 12, 15 iunie 1970). Vasile Roxin este ºi
iniþiatorul unui ciclu de interviuri-profil, susþinute ulterior de Tuþi
Martin. În ultima etapã budapestanã a Foii, V. Roxin este ºi un pasionat
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documentarã ºi stilizarea ideilor în formula mult mai pretenþioasã a
articolului de culturã, îndeosebi a celui de istorie literarã. Materialele
Evei Ruja Bányai apar cam în acelaºi timp când alþi doi colaboratori,
Tiberiu Herdean ºi Petru Cîmpian  practicau cronica literarã ºi istoria
literarã din perspectiva unei abordãri structurale, cu o seriozitate ºi
exigenþã  în redactare mult sporite. Faþã de acest model, sã-i zicem
academic, intervenþiile Evei Ruja Bányai acoperã mai degrabã interese
culturale liniare, pe linia articolului aniversar sau omagial. Textele
sale sunt în parte  scrise ocazional, la diferiþi ani împliniþi ai unor
scriitori din literatura românã. Ele sunt articole de marcare a unui
eveniment cultural, cu scopul imediat de popularizare. Numai cã,
pus în faþa unei asemenea situaþii, jurnalistul are de împãcat douã
scopuri: primul, cel informaþional, care vine din documentare, celãlalt,
didactic, de organizare internã a datelor ºi ideilor. Primul scop rãspunde
cititorului comun, cel de-a doilea cititorului cât de cât avizat. Soluþia
este o dezvoltare pe orizontala descriptivã, biografic-istoricã ºi
tematicã a unui autor sau a altuia. Iatã, de pildã, articolul aniversar,
despre B.P.Hasdeu la 150 de ani de la naºtere, dupã ce face un inventar
al domeniilor de manifestare a activitãþii savantului român (activitate
ºtiinþificã ºi literarã), desfãºoarã câteva linii ale scrisului în poezie,
prozã ºi teatru. Câteva accente despre izvoarele piesei „Rãzvan ºi
Vidra”, ca ºi o caracterizare sinteticã a operei ºi stilului specific lui
Hasdeu încheie materialul (B. P. Hasdeu – „geniu universal”, în nr.
12, 18 martie 1988). Observãm cã jurnalistul cultural se miºcã la fel
de uºor atât în zona prozatorilor (Geo Bogza, basmul fantastic, nuvela
lui Slavici), cât ºi în cea a poeþilor (N. Stãnescu, Adrian Maniu,
Octavian Goga, George Coºbuc). În ambele categorii, structura
articolului este aceeaºi: date biografice, titluri reprezentative, analize
scurte ale unor creaþii relevante pentru scrisul respectiv, citate
semnificative din operã pentru ilustrare, înscrierea autorului tratat în
contextul literaturii timpului. Prea puþine pãreri personale apar în
asemenea materiale. Grija cea mare este pentru logica ºi acurateþea
ideilor, pentru o structurã internã limpede ºi un limbaj sobru, foarte
controlat. Sunt toate acestea urme ale profesorului, care mizeazã pe
rigoare ºi simplitate în receptarea textelor sale. Tehnica îmbinãrii
comentariului de jurnalist cu cea a dialogului este aplicatã ºi în

Pare sã fi fost o redacþie compactã ºi unitarã atunci. Jurnaliºtii ºi-au
organizat mai eficient munca de redacþie, ºi-au distribuit mai echitabil
ºi adecvat sarcinile redacþionale. Pentru prima oarã, în anul 1991, o
datã cu apariþia noii serii a ziarului, Noi, românii din Ungaria, apãrea
în casetã componenþa nominalã a redacþiei ziarului, în întregimea
lui.

Eva Ruja Bányai (1957) [-banea-, E. Bányai, E.R.B.], prezentã la
sfârºitul anului 1991 în colectivul redacþional, alãturi de Tiberiu
Juhász, Ana Radici, ªtefan Oroian, Edda Illyés, a avut colaborãri cu
mult timp înainte, ca de altfel toþi membrii redacþiei. E adevãrat cã
existã, ºi în cazul sãu, o distanþã considerabilã între momentul de
debut ºi perioada colaborãrilor intense ºi regulate, pânã la
încorporarea sa în colectivul redacþional. Se poate spune cã aceastã
perioadã a folosit ºi la fixarea intereselor sale pe o anumitã zonã de
interes jurnalistic. Ziarul consemneazã debutul de presã, semnat E.
Bányai, cu un material despre acþiunile organizate în cadrul Conferinþei
Unesco de la Seghedin, la care au participat elevi ºi profesori de la
liceul Julan (Conferinþã UNESCO la Seghedin, nr. 41, 14 oct. 1979).
Materialul aduce informaþii despre participanþii la consfãtuire, despre
acþiunile cultural-educative din cadrul programului forului
internaþional, într-un stil, pe alocuri de cronicã de eveniment.
Interesantã ni se pare distribuþia materialelor sale, în funcþie de
obiectul de abordare, fie cel legat de evenimente din comunitate, fie
cel de interes cultural-literar, în articole mai largi.

O intensã activitate publicisticã desfãºoarã Eva Ruja Bányai dupã
anul 1985, când se diversificã ºi paleta colaborãrilor sale. Are loc o
diversificare atât la nivelul temelor abordate, cât ºi la cel al tehnicilor
scrisului jurnalistic. Din prima categorie fac parte articolele fixate pe
activitãþi de divertisment din zona ºcolii. Texte precum De ce nu la
mare? (1979), La grãdiniþa din Aletea (1987) sunt construite pe o
structurã de text tip reportaj de teren. Autorul introduce cititorul în
atmosfera ºi contextul manifestãrii respective, dându-i toate
coordonatele, timp, loc, participanþi, acþiuni deosebite.

Credem cã a douã categorie de materiale ale colaborãrilor sale
probeazã mult mai mult disponibilitãþile sale de redactor. Aceasta ºi
pentru o mai largã respiraþie a frazei, dar ºi pentru angajarea
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Semnele încurajatoare ale activitãþii acestui cerc dau roade bune
cãci, iatã, dupã un material al studentului Al. Þârle (despre Octavian
Goga), urmeazã un amplu articol de istorie literarã a lui Gheorghe
Ruja, Lumea lui Slavici (nr. 4, 27 ian. 1989). Studentul face pertinente
observaþii despre orizontul tematic al operei lui Slavici, de la nuvele
la roman, pânã la memorialistica scriitorului transilvan, înscriind
corect autorul în contextul istoric al epocii. În acelaºi orizont al istoriei
literare, pe modelul comparativ al literaturilor, practicat de profesorii
sãi, se înscrie ºi articolul Eminescu în critica literarã maghiarã (nr. 29,
21 iulie 1989). Se adaugã acum un plus de atitudine criticã ºi selectivã
în prelucrarea datelor, care aparþine ochiului atent la lecturi de
substanþã, cum e cazul observaþiilor la critica lui Géza Szõcs sau a
lui Elie Cristea.

Un sector demn de reþinut aici pentru prestaþia de colaborator a
lui Gh. Ruja este publicistica de atitudine. În 1990, când UDRU trecea
printr-o puternicã crizã de organizare, proaspãtul licenþiat în românã
intrã cu câteva materiale de opinie, bine gândite în concepþie ºi corect
instrumentate în atitudinea criticã. Însemnele celor douã materiale,
Schiþa identitãþii de naþionalitate (nr. 11, 15 mart.) ºi Limba maternã,
dovada existenþei noastre (nr. 25, 22 iunie 1990), la care putem adãuga
cel despre problematica Foii, din ultima vreme, au câteva note comune:
un spirit echilibrat ºi un discurs raþional, formulãri sobre ºi
responsabile, ordine ºi argumentaþie de profunzime. Din toate acestea
rãzbate mesajul alarmant al unirii forþelor pentru a pãstra ceea ce-a
obþinut de atâtea generaþii ºi, mai ales, rostirea, chiar dacã dureroasã
uneori, dar dreaptã a adevãrurilor despre starea românilor ca entitate
în spaþiul maghiar. Gh. Ruja face proba aici a unei conºtiinþe naþionale
ºi a unei probitãþi de care trebuie sã se þinã seamã  acum mai mult ca
oricând. Scrisul sãu devine astfel ºi o poartã de comunicare în limba
maternã, în care crede ºi simte cu toatã fiinþa.

Aparent paradoxal, miºcându-se între rigoarea ºi acurateþea
discursului raþional, ºi reverie poematicã, în spaþiul imaginaþiei
creatoare, Gheorghe Ruja face proba ºi a unui poet cu reale
disponibilitãþi lirice. Acelaºi ziar românesc îi deschide coloanele
poeziilor sale, începând cu anul 1990 (poemele Strigãt, Vivat, în nr.
26, 29 iunie) ºi 1991 (Vis pesimist, Întâlnire, în nr. 7, 15 febr.), pentru

materialele-interviu (inspectoarea Ana Cs. Nagy sau economista
Maria Bordás, nr. 3, 16 ian. 1987).

Dacã una din orientãrile colaborãrilor sale la ziarul românesc ar
fi fost mult mai constant urmate de Eva Ruja Bányai, ne-ar fi încântat
cu surprize din cele mai plãcute. Ritmul mult mai lent al apariþiilor
sale din ultima vreme ºi chiar tãcerea publicã nu-i vin bine unui condei
jurnalistic neliniºtit. Parte din acestea par sã fie reactivate în paginile
Cronicii, de care ne vom ocupa mai încolo.

43. Gheorghe RUJA
l debut de presã l jurnalism de atitudine l exerciþii poetice
Atâta vreme cât existã încã tinere speranþe, care sã ducã destinul

scrisului românesc ºi sã-ºi exprime opiniile în pagina de ziar, bãtãlia
pentru identitatea de limbã, culturã ºi creaþie româneascã nu este
una pierdutã. Fiºierul nostru a pus alãturi destine de intelectuali
împlinite cu cele ale tinerilor în plin curs de definitivare a
personalitãþii lor. Dacã putem vorbi de o generaþie care vine, timid
dar sigur, dãinuirea ei þine de voinþa tinerilor, de solidaritatea lor de
interese ºi preocupãri: Emilia Martin, Mihaela Bucin, sunt doar câteva
nume din grupul compact care activeazã în plinã forþã intelectualã
azi în comunitatea româneascã. Acestui grup, cu  activitate plinã de
substanþã, i se alãturã ºi Gheorghe Ruja.

Prima menþiune din partea ziarului despre Gh. Ruja (1965), [Gh.R.]
încã din perioada studenþiei la ELTE, este un articol-portret realizat
de Ana Radici, Un tânãr micherechian în oraºul posibilitãþilor (nr. 48,
27 nov. 1987). Colegul sãu de facultate, Mihai Gancea, scrie o
corespondenþã despre seratele literare ale catedrei budapestane, la
care sunt antrenaþi studenþii care au susþinut referate: Alexandru Þârle,
Sandor Maria, Kovács Gabriela ºi Gh. Ruja. Inexplicabil de târziu are
loc debutul ziaristic al acestui tânãr, la începutul anului 1989, cu o
corespondenþã despre instituirea cercului ºtiinþific studenþesc (nr. 1,
6 ian. 1989). Articolul semnat de secretarul cercului, ales în persoana
lui Gh. Ruja, este scris foarte strâns, în jurul obiectivelor propuse ºi
foarte ambiþioase ale cerchiºtilor. Remarcãm printre acestea cele
legate de cercetarea culturii ºi literaturii românilor din Ungaria ºi
încurajarea tinerilor studenþi de a publica studii ºi articole în reviste.
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cucereascã prin mobilitate ºi iniþiativã ºi sã dea un plus de substanþã
paginilor rezervate tinerilor condeieri. Din prima serie a ziarului,
suplimentul, Vocea tineretului, care trecuse apoi prin reformulãri ºi
readaptãri (Pentru tineret, Pentru tineretul nostru), devenise un fel de
anticamerã pentru cei care  aspirau la statutul de jurnalist. Spaþiul în
paginile ziarului era destul de generos, începând de la 7 pagini la
început, la douã pagini în celelalte etape ale apariþiei Foii. Aceasta ºi
pentru cã materialele trimise de liceeni ºi gimnaziºti, ca ºi de studenþii
seghedieni sau budapestani, depãºeau cu mult aºteptãrile, ºi necesitau
o muncã de selecþie ºi organizare specialã pentru aceste pagini. Livia
Santãu [Szántó]-Stãnescu (1929–1974) a avut aceste calitãþi de
comunicare cu tinerii redactori ºi o mare capacitate de muncã
redacþionalã, care îi dãdea satisfacþia rezultatelor sale, scriind cu
pasiune pânã în ultima clipã a vieþii sale.

Prezenþa ei se face simþitã la ziar începând din 1962, la pagina
Pentru tineretul nostru, cu un scurt reportaj de la liceul din Jula, În
primele sãptãmâni (nr. 19/ 1 octombrie 1962), în care îi  evidenþiazã
pe elevii Viorica Oros, Doina Misarãº, Florica Otlãcan. Acest debut
de presã deschide ºi pasiunea pentru ºtiri ºi reportaj rezervate tinerilor.
Scrisul Liviei Santãu se opreºte ºi asupra cronicii de eveniment
cultural, precum Valorificarea folclorului (în nr. 24/ 15 decembrie
1962), despre acþiunea de constituire a unui comitet responsabil cu
atribuþii în practica ºtiinþificã de recuperare a tezaurului folcloric.
Momentul consemnat de ziarist constituie ºi prima acþiune amplã  a
intelectualitãþii româneºti din Ungaria de a da  un gir ºtiinþific culegerii
ºi prelucrãrii folclorului. Reportajul de teren, de regulã, din pagina a
treia a ziarului, este scris sobru, fãrã calitãþi deosebite, scris strict
informaþional (La Micherechi, Pocei, în 1963, Leta Mare, 1967).

Preocupatã sã dea o imagine mult mai dinamicã paginilor de
tineret, Livia Santãu este tot mai mult prezentã cu materiale din aceastã
zonã a cititorilor. Materialul Ce sã facem în vacanþa de iarnã? (nr. 24/
15 decembrie 1963) asigurã intrarea în redacþie a autoarei, ca ºi
îngrijitoarea paginilor Pentru tineretul nostru. E vorba de un articol
de educare ºi formare în organizarea timpului liber al elevilor, care
avanseazã ºi câteva sugestii preþioase pentru viitorul acestor pagini.
Aºa se face cã în perioada Liviei Santãu nu se mai suprapun articole

ca în 1995, la un concurs iniþiat de Comunitatea cercetãtorilor ºi
creatorilor români, sã i se acorde premiul special pentru poezie,
recunoscându-i-se public calitãþile rare ale poetului. Dacã ceva din
neliniºtile ziaristului de atitudine transpare prin fereastra deschisã a
poeziei meditative, este aceastã tulburãtoare ºi obsedantã cãutare a
temeiurilor existenþei. Fundamental este reperul limbii, ameninþatã
sã intre în amintire sau în dezrãdãcinare. Eul liric joacã pe douã mize;
la suprafaþã, textul pare sã ia în batjocurã, râs ºi ironie existenþa, dar
în profunzimea de adâncime a textului adulmecã o amarã neputinþã,
cu punct de oprire în tragismul fiinþei. Sentimentele limbii materne
acutizate ºi ameninþate transpun o durere interioarã vecinã cu revolta
nãscutã dintr-un adevãr mult prea neiertãtor, moartea limbii: „Limbile
uscate bâlbâie/ Înãlþându-se spre cel Necunoscut./ Verbul dezrãdãcinat,
strãin/ A încleºtat buzele muribunde!” (Post aetatem nostram). Scoasã
la mezat (Marfa), limba ajunge zdrenþuitã, cãci trece în rezerva de
amintiri a neamului, de care nici vânzãtorul de vechituri nu mai ºtie
s-o fi avut cândva. Productiv pentru cele douã  structuri de care
vorbeam este poemul Întâlnire , în care conºtiinþa limbii ca amintire
are dimensiuni cosmice, fiindcã este ameninþatã încã de la naºterea
purtãtorului ei, ca o lege nescrisã, dar crudã. Meritã citit ºi recitit
acest poem ca rugãciune la fiecare ºedinþã (întâlnire, în formula
poetului)  a forului politic, pentru a gãsi punþi de comunicare cu
limba, pentru a avea bucuria cã ea, limba, ca ºi soarele de pe cer,
slujesc încã în altarul fiinþei românilor din Ungaria: „Mã-ntrebaþi cum
ne simþim?!/ Mulþumim!-ne mai amintim,/ De o limbã ce-o vorbim./
Când am învãþat-o? – nu ºtim./ Ne mai bucurãm când/ Dintre nori,
soarele/ Slujeºte ºi pentru noi.” Speranþa acestui tânãr condeier în ale
poeziei creºte frumos dacã ºtie sã curteze cât mai des muza liricã ºi
sã batã constant la poarta afirmãrii, pentru a continua sã închege
cuvântul pe pagina de scris. Ar fi ºi o bucurie intelectualã pentru noi,
ca cititori de poezie, sã avem cât de curând un volum de debut al
poetului Gheorghe Ruja. Are toatã nãdejdea ºi talentul s-o facã, fãrã
nici un complex restrictiv.

44. Livia  SANTÃU-STÃNESCU
      l debut de presã l redactor l animator cultural
Deschisã multã vreme spre afirmarea tinerilor, redacþia ziarului

românesc avea nevoie de un spirit inventiv ºi spontan, care sã
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pentru educatoarele grãdiniþelor de naþionalitate, în nr. 3/1 februarie
1974). Era momentul când suplimentul Vocea tineretului pornea din
nou la drum în anul I de apariþie ºi spiritul ei de organizare, puterea
de muncã ºi pasiunea ziaristicii, ar fi putut da un nou suflu în formarea
tinerilor jurnaliºti. Din pãcate, tocmai paginile pe care le-a susþinut
ºi tinerii pe care i-a încurajat sã scrie aici au aºternut prea devreme
un nedrept vãl al uitãrii. Sunt texte de-ale Liviei Santãu ce pot oferi
modele de disciplinã a muncii de redacþie.

45. Gheorghe SANTÃU
  l debut profesional l  debut jurnalistic l  proza

memorialisticã
O prezenþã discretã în presa româneascã, care îºi controleazã

foarte atent materialele înainte de a le încredinþa tiparului, ºi care îºi
asumã cu tenacitate dimensiunea culturalã a producþiei jurnalistice,
este Gheorghe Santãu (n. 1923). Faþã  de  colegii  de  generaþie,  care
s-au folosit de la început de acest prilej de a ieºi  public prin presã,
Gheorghe Santãu [-sahe-], deºi are o bogatã activitate culturalã ºi
profesionalã, colaboreazã destul de târziu ºi din plin la ziarul
românesc. În plus, deºi s-a adunat suficient material (cum este cazul
prozei memorialistice), publicarea abia în 2001 a recuperãrilor de
texte risipite prin presã, într-un volum individual ridicã multe semne
de întrebare ºi ipoteze. El nu poate avea complexul neajungerii limbii,
fiindcã stãpâneºte o limbã frumos articulatã ºi bine instrumentatã
cultural. Nu-l poate speria nici subiectul de scris, cãci ºtie sã se miºte
pe o claviaturã destul de largã. Rãmâne ipoteza cã vremurile nu i-au
fost prielnice, pentru o intrare decentã, în care sã te ºi menþii în
principii ºi exigenþe. De altfel, cum am vãzut pânã acum, nu e unicul
caz de întârziere a debutului de presã ºi a celui editorial. Activitatea
în folosul obºtii, pe de altã parte, i-a furat autorului plãcerea de a
poposi în taina cuvântului scris, care, bãnuim, a devenit tot mai mult
o formã de dialog cu sine ºi cu cãrþile ºi, mai puþin, cu lumea.

O primã tentativã de apropiere de presa româneascã o are în 1952,
alãturându-se primei generaþii de intelectuali care bat la porþile
debutului (Ecaterina Pap, ªtefan Berbecar, Ioan Hotea), ºi trimite
corespondenþe la Poºta redacþiei. În numãrul 4, 15 febr. 1952 al

ºi materiale din aceste pagini cu cele din pagina culturalã a ziarului
ºi cã, dupã un exerciþiu aici, tinerii pot trece uºor la redactarea unor
materiale mai ample, publicabile în Pagina culturalã. Evenimente,
precum absolvirea liceului (Sunã clopoþelul, din nr. 11/ 1 iunie 1964)
sau desfãºurarea unor concursuri cu elevii ºi analiza rezultatelor
acestora (Concurs de limba maternã între ºcolile româneºti, din nr. 7/
1 aprilie 1965, urmãrind evoluþia  elevilor Elena Munteanu, Elisabeta
Rus, Gheorghe Avrãmuþ), sunt iniþiate ºi susþinute din partea redacþiei
de Livia Santãu. Ca ziarist ºi animator cultural însoþeºte grupuri de
ºcolari în diferite excursii, despre care scrie cu sensibilitate ºi multã
poezie (În vizitã la Palatul pionierilor din Bucureºti, nr. 9/ 1 mai 1965,
Pe plaiuri moldave, în nr. 16/ 1 august 1965).

Reportajul Liviei Santãu capãtã treptat ºi o coloraturã literarã,
devenind un reportaj-eseu (De ziua mamei, în nr. 9/1 mai 1967) sau
reportaj-mozaic, mergând pânã la portret, ca în cazul sãrbãtoririi a
douã decenii de presã româneascã (Douã decenii, în nr. 4/15 februarie
1971).Trebuie sã spunem cã în perioada de dupã conducerea lui Endre
Pálffy, dupã 1968, sub noul redactor-ºef, Gheorghe Mészáros, Livia
Santãu face parte dintr-un grup valoric puternic de ziariºti-redactori
ai Foii, precum Ion Criºan, Gheorghe Kovács, Vasile Roxin, Tuþi Martin.
Rezultatele remarcabile ale redactorului sunt rãsplãtite public cu
prilejul marii sãrbãtori a ziarului, din 1971, primind medalia jubiliarã
alãturi de colegii ei ºi de corespondenþii externi, Ilie Ivãnuº, Marius
Turcu, Al. Hoþopan, Gheorghe Martin.

În preajma pregãtirilor pentru revenirea redacþiei ziarului la Jula,
la mijlocul anului 1971, întreaga redacþie budapestanã este eliberatã
din funcþie. O aflãm pe Livia Santãu ca lector la catedra pentru
naþionalitãþi din cadrul Institutului Pedagogic Naþional, destin care îi
ºi schimbã preocupãrile ziaristice. Presa continuã sã-i publice
materiale de informare, de perfecþionare a profesorilor de limba
românã, aducând ultimele noutãþi în domeniul învãþãmântului
(Programa ºcolarã – ghid al muncii didactice, în nr. 6/ 15 martie 1972).
Scrie  cronici de carte de uz, despre un nou dicþionar de sinonime (O
lucrare valoroasã-un instrument de lucru, în nr. 19/1 octombrie
1972).Ultimul articol, înaintea de dispariþia ei tragicã mult prea
devreme, este o cronicã la un manual pentru educatoare (Manual
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(În vizitã la cãminul I. C. Frimu din Jula, în nr. 10, 15 mai 1971).
Problematica ºcolarizãrii elevilor, pusã cu destulã rigoare ºi acuitate
revine în intervenþiile de presã ale acestui colaborator, într-un articol
de opinie ºi atitudine, Pe marginea problemei ºcolarizãrii sau încã
ceva despre ºcolarizare (în nr. 12, 15 iun. 1972). O altã direcþie
deschisã de debutul literar este practica reportajului de cãlãtorie,
din secvenþele Note de drum (nr. 15, 1 aug. 1972), În Bucegi (nr. 16,
15 aug. 1972), care dovedesc un fin observator ºi un descriptor al
evenimentului important. Sã amintim aici ºi prestaþia istoricului
cultural ºi literar, prin câteva medalioane de scriitori (Sándor Petõfi –
150 de ani de la naºtere, în nr. 1, 1 ian. 1973, Gyula Juhász – 90 de
ani de la naºtere, în nr. 7, 1 apr. 1973), dar ºi exerciþiul prozei scurte,
prin valorificarea anecdoticului ºi umorului, din bucãþile Poþi sã-mi
dai restul?, Condica de reclamaþii, O sã te coaste, Antoane.

Foarte activi în planul scrisului beletristic al lui Gh. Santãu sunt
anii 1985–1986, când scrie scurte proze, care îmbinã evenimente ºi
situaþii trãite ori imaginate cu situaþii din cotidianul imediat. Ele
transformã textul jurnalistic în creaþie ficþionalã, printr-un joc subtil
al planurilor narative ºi o raportare a naratorului la cele narate. Texte
precum Tuþu Ganii (nr. 51–52, 20 dec. 1985), Vai, ce rãu am dormit…
(nr. 3, 17 ian. 1986), ªterþu (nr. 51–52, 19–26 dec. 1986) ºi, mai ales,
O perit Mura (Calendarul nostru – 1986) sunt curate proze narative
construite pe împletirea memorialisticii cu tehnica amânãrii ºi
suspansului, dar ºi cu dialoguri pitoreºti de o frumuseþe a limbii orale
expresive.

Ziarul românesc mai consemneazã ºi activitatea de traducãtor în
cazul lui Gh. Santãu cu texte din Radnóti Miklós (nr. 14, 6 apr. 1980),
Csák Gyula (nr. 9, 2 mart. 1984) ºi traduceri din Lucian Magdu,
poemele Nud (nr. 23, 6 iunie 1986) ºi Pârâiaºul sec (nr. 35, 29 aug.
1986).

Când în 1978 dr. Gheorghe Santãu se retrãgea dupã mai bine de
30 de ani de activitate didacticã, socialã, jurnalisticã ºi literarã,
mãrturisea cu dezarmantã sinceritate cã anii de la cãminul ºi ºcoala
din Jula au avut „mult-mult conþinut”, neîncãpãtor pentru „plãcerea
muncii” ºi „dãruirea unei profesii”. Iar dacã azi încã tinereþea activã
în presã a lui Gh. Santãu poartã pecetea stilului sãu, a tinereþii

ziarului, cu titlul de atunci Libertatea noastrã, i se rãspunde ºi lui Gh.
Santãu, care intervine în sugerarea unor mãsuri de propagare a
ziarului ºi îi invitã ºi pe studenþii ªcolii Superioare de la Budapesta la
colaborãri la suplimentul Vocea tineretului. Deºi în perioada 1949–
1955 a funcþionat ca pedagog la Cãminul „I.C.Frimu”, prestaþia de
dascãl este receptatã mult ai târziu, în anul 1955, an care-l prezintã
în plinã afirmare profesionalã ºi de când devine director al cãminului,
simultan cu activitatea de profesor. În nr. 11, 27 mai 1955, într-un
amplu material semnat de Marius Turcu (O lunã în R. P. Românã),
Gh. Santãu este amintit printre cei care efectuau o cãlãtorie de studii
în România, alãturi de Pálffy Endre, Viorica Kertész, Balogh Iosif,
Teodor Cioca ºi Marius Turcu. Tentativa de a intra în dialog cu noua
serie a ziarului Foaia noastrã o are în nr.2, 15 nov. 1957, când iarãºi
i se dã rãspuns la Poºta redacþiei, ca ºi lui Petru Zsurzsuk (dupã
ortografia numelor în uz la 1957). Abia dupã anii ’65, într-un reportaj
semnat de Ilie Ivãnuº (Aspecte de la Colegiul I. C. Frimu din Jula, F. N.,
nr. 7, 1 apr. 1968) se recunoaºte public prestaþia profesionalã a
directorului de cãmin.

Anul 1968 este ºi anul când se produce adevãratul debut în presã
a lui Gh. Santãu, ca  intervenþie directã cu un text semnat. Este prima
deschidere spre proza memorialisticã, recuperând perioade din
formarea sa profesionalã, în cadrul cercului studenþilor clujeni, în
secvenþa Amintiri, publicatã în nr. 24, 15 dec. 1968. Dat fiindcã autorul
textului îmbinã formula evocãrii unui timp ºi a unei atmosfere
culturale, dar ºi cã stãpâneºte arta narãrii prin inserþii de autobiografie,
cu acest text putem vorbi ºi de debutul literar. Proba o face decizia
autorului de a reactiva memorialistica într-o bucatã mai amplã, din
acelaºi ciclu, în volumul colectiv de scrieri ale românilor din Ungaria,
Muguri (1973) ºi, apoi, cum aminteam, editarea târzie în volum
distinct cu acelaºi titlu, Amintiri (2001). În anul 1969 este acceptat
în comisia redacþionalã a ziarului Foaia noastrã, alãturi de ªtefan
Oroian, Gh.Petruºan, Vasile Roxin, Petru Cîmpian, un organism mai
mult de aspect decât decizional. Continuã colaborãrile la ziar cu
materiale mai mult documentare ºi de informaþie, precum acest
medalion Nicolae Bãlcescu (nr. 13, 1 iul. 1969). Vasile Roxin este
primul ziarist din comunitate care îi face lui Gh.Santãu o prezentare
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locului, care dau tãrie ºi nobleþe locurilor, cum e cazul directorului
de ºcoalã Alexandru Goron.

În zona ºcolii se miºcã multe din reportajele sale publicate în
Foaie. Articolele sunt redactate fie sub formula ºtirilor concise, de la
ºcolile din  Jula (nr. 9, 1 mai 1963), Aletea (nr. 20, 15 oct.), Aletea
(nr. 19, 1 oct. 1966), fie sub cea a informaþiilor comentate, despre un
întreg complex de probleme de învãþãmânt, cum sunt materialele
despre învãþãtoarea Marica Ardelean (nr. 18, 15 sept. 1964) ori de la
cercul pedagogilor din Micherechi (nr. 8, 15 apr. 1970). Construcþia
unor astfel de texte foloseºte o multitudine de procedee: de la
enumerarea datelor esenþiale despre eveniment, cu pauze descriptive,
care cultivã suspansul ºi amânarea, la dialog început pe loc ºi
segmentat, cu alternarea punctelor de vedere. Aceste tehnici de
redactare solicitã din partea reporterului o selecþie la rigoare a
materialului publicabil ºi un control permanent al coerenþei ideilor,
pentru a reda unitatea internã  a textului. Asemenea materiale
constituie pentru autor un exerciþiu susþinut continuu, în vederea
abordãrii unui gen mult mai dificil, ca cel al comentariului sau
articolului de opinie. Atunci când construieºte un dialog-interviu,
precum cel cu  elevul absolvent Gh. Avrãmuþ (nr. 6, 15 martie 1965)
întrebãrile se poartã pe tema  alegerii profesiei. Existã între cei doi
parteneri de discuþie un suflu curat, un bun simþ al aprecierilor ºi
multã cãldurã umanã în schimbul de opinii ºi stãri.

Din sfera mai pretenþioasã a articolului cultural, remarcãm la Ervin
Sass predilecþia  pentru spectacolul teatral. Ea are douã posibile
motivaþii: pe de o parte, fiindcã spectacolul vieþii exersat de reportaj
transpune scenic o realitate pe viu, iar relevante pe de altã parte,
fiindcã teatrul îi dã instrumentele necesare de abordare a realitãþii,
oferindu-i soluþii de judecatã valorificate estetic. Unele din colaborãri
se centreazã pe spectacolele în cunoscutul teatru de cetate de la Jula
(nr. 23, 1 dec.1964, nr. 14, 15 iulie 1966), altele pe reprezentãri
teatrale ale unor trupe din România, precum turneul teatrului
bucureºtean (nr. 22, 15 nov. 1966) sau prezentarea piesei lui Aurel
Baranga la Bichiºciaba (nr. 5, 1 martie 1968). Aceste notaþii de
spectacol teatral îi dau soluþii pentru abordarea genului superior, al
cronicii de teatru. Aici E. Sass reuºeºte sã topeascã în acelaºi text

spirituale miºcãtoare pe gând ºi imagine, credem cã mesajul este mai
mult faptã ºi bucurie a regãsirii, decât înfrângere ºi retragere: „Sã-mi
ordonez activitatea în aºa fel ca sã mã simt bine, sã-mi satisfac
pasiunea cititului, poate am sã mai scriu câte ceva pentru Foaia
noastrã” (De vorbã cu dr. Gheorghe Santãu, în nr. 49, 9 dec. 1983).
Cititorul de azi aºteaptã de la domnia sa o carte-mãrturie a anilor ºi
vremilor legate de evoluþia liceului ºi cãminului din Jula. Este o
memorie vie care poate aduce date preþioase despre un timp ºi oameni.

46. Ervin SASS
      l debut de presã l reporter l publicist
Sub directoratul lui Pálffy Endre, ziarul românesc s-a deschis spre

o paletã mult mai largã de colaboratori, chiar din afara comunitãþii.
Roza Ary, Gyula Kollányi, Lajos Szûcs, sunt câteva nume foarte
prezente în seria Foii noastre de dupã 1960.Orientarea ziarului era
atunci de a recupera terenul pierdut prin colaboratorii mai vechi din
grupul Julan, care au încetinit ritmul colaborãrilor, dupã anul 1957.De
aceea, gazeta primea orice material care acoperea zonele de românism
din Ungaria. În aceeaºi categorie a colaboratorilor de lungã duratã ºi
cu o prestaþie de autodidact, intrã ºi destinul lui Ervin Sass (n. 1929).
Dupã anii ’85, când apariþiile acestor colaboratori devin tot mai
sporadice, pluteºte încã un semn de întrebare asupra tãcerii redacþiilor
care s-au succedat cã n-au gãsit prilej de a-i contacta, pentru a afla
atâtea din tainele muncii lor.

Ervin Sass [E. Sass] poate destãinui pasiuni ºi bucurii ale
colaborãrii la Foaie, numai ºi pentru faptul cã a fost unul din cei mai
prezenþi jurnaliºti la acþiunile culturale sau sociale ale comunitãþii
româneºti. Cea mai largã ilustrare a scrisului sãu de presã  o are
reportajul de teren, pe multiple teme: ºcolare, sociale, culturale,
artistice. Deschiderea spre diversificarea evantaiului problematicii
reportajului o deþine încã de la debutul jurnalistic, petrecut în 1962,
cu o corespondenþã despre activitãþi culturale la Micherechi
(Activitate ºcolarã ºi culturalã la Micherechi, în nr. 11, 1 iunie 1962).
Aici jurnalistul depãºeºte sfera informaþiei jurnalistice, printr-un
comentariu personal asupra evenimentelor. Colorat cu câteva date
inedite sau spectaculoase, articolul focalizeazã atenþia spre oamenii
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Dacã în istoria  destul de anevoioasã a forurilor de reprezentare ale
comunitãþii româneºti au fost personalitãþi, care au ºtiut sã facã slalom
printre obstacole ideologice sau politice ale vremii ºi sã fie percepute
ºi acceptate ca valori ale acelei comunitãþi, atunci ceea ce ele au
construit în vreme poartã  pecetea gestului de înaltã preþuire din
partea celor reprezentaþi de ea. De la Gh. Martin, Gh. Marc, la Gh.
Petruºan sau Gh. C. Mihãiescu, se poate vorbi de introducerea unui
spirit de echipã solidar în supravegherea destinelor comunitãþii, dar
ºi de promovarea unui spirit critic, deschis dialogului pe marile
probleme ale românilor. Au ºtiut aceºti câþiva reprezentanþi în forul
de conducere sã-ºi ia drept aliaþi oameni oneºti ºi intelectuali rafinaþi,
cu care au putut sã-ºi coreleze libertatea individualã cu cea colectivã.
Rapoartele de la ºedinþele uniunii politice, prezente în ziarul românesc
în toatã evoluþia sa semicentenarã, pot oferi oricui cheia meritelor
sau defectelor, succeselor sau insucceselor.

Pe cât de importantã ºi grea, ca început în organizarea forului
politic de reprezentare al românilor din Ungaria, a fost misiunea lui
Petru Silaghi (1929–1999) [Szilágyi, -P.S., -P.Sz.], pe atât de
neuniformã ºi contradictorie a fost prestaþia sa de colaborator al
ziarului. Câtã vocaþie ºi chemare a fost în profesia sa de dascãl, cât
talent ºi stil în cea de jurnalist ºi câtã legitimitate în funcþia de secretar
general al U.D.R.U, doar ziarul ºi românii, pe care i-a pãstorit o bunã
bucatã de vreme, pot da rãspunsuri cumpãnite pentru a-l situa corect
în istoria, – încã nescrisã –, a forului de reprezentare pe þarã al
românilor. Fiºierul nostru dã seama despre colaborãrile sale la ziar,
bine intenþionate sau conjuncturale, dar articole ale lui, asumate prin
semnãturã. Ele aparþin deopotrivã omului politic ºi profesorului cu
preocupãri jurnalistice, ca materiale posibile pentru a-i recompune
un portret imparþial.

Colaborãrile la ziar acoperã o lungã perioadã, îndeosebi câtã vreme
s-a aflat pe poziþia de preºedinte al comitetului redacþional, o formã
mascatã de supraveghere ºi tutelã a redacþiei. Ziarul îl aminteºte prin
anul 1952, ca referent la Ministerul învãþãmântului public ºi profesor
de la ªcoala generalã din Jula. În 1953 participã alãturi de Ilie Ivãnuº,
Gh. Mészáros, Olga Soldan ºi Ilie Moldovan la un curs de perfecþionare
în România. Odatã cu apariþia noii serii, la Budapesta, a Foii noastre,
care devine organ al U.D.R.U., din 1957 deþine funcþia de secretar

toate câºtigurile din exerciþiile sale jurnalistice preferate: arta de
punere în scenã ºi paginã logica spectacolului, dezvoltarea
secvenþelor-cheie pentru un eveniment sau altul ºi, nu în ultimul
rând, aprecieri valorice de bun gust ºi stãri entuziasmate specifice
spectatorului obiºnuit. Cronica despre piesa Opinia publicã a lui A.
Baranga, prezentatã la Bichiºciaba, are toate calitãþile unui articol de
specialist, lipsit de complexe ºi susþinut în demersul sãu de observaþie
(nr. 9, 1 mai 1972). Reporterul, publicistul ºi cronicarul de teatru se
regãsesc în corpul aceluiaºi text, printr-o sintezã fericitã a
instrumentelor jurnalistice. Cronica la piesa Împãcare târzie a lui
Györgyi Kopányi (nr. 4, 28 ian. 1979) sau la Floarea de cactus (nr. 16,
22 apr. 1983) oferã multiple prilejuri pentru autor de a sonda nu
numai conþinutul pieselor în discuþie, ci îndeosebi mesajul ºi
transpunerea scenicã a acestuia. Autorul reuºeºte sã construiascã
situaþii, secvenþe prin care transpune în miezul spectacolului scenic
pe cititor, fãcându-l pãrtaº la piesa în sine.

Dupã 1985, tot mai rare sunt intervenþiile în presã ale lui E. Sass,
deºi bogãþia evenimentelor culturale, teatrale îndeosebi, l-ar fi
îndreptãþit sã fie prezent în arena culturalã cât mai des. Rãmâne încã
un mister cã din preocupãrile de poezie ale sale (dupã câte cunoaºtem
este autorul a cinci volume de versuri) n-a publicat în Foaie din aceste
încercãri lirice. Textele-reportaj, unele dintre ele, înclinã spre poezie,
printr-un ton  melancolic afectuos, la graniþa dintre elegie ºi meditaþie.
Textele sale, cele culturale, pot constitui o arhivã bine documentatã
asupra miºcãrilor ºi acþiunilor culturale din comunitatea româneascã,
pe câteva bune decenii.  Poate  cã  aceastã  fiºã de aducere-aminte
sã-i stârneascã  ºi nevoia memorialisticã, prin câteva intervenþii de
frumoasã risipire în anii de colaborator la ziarul românesc.

47. Petru SILAGHI
       l debut de presã l funcþii de reprezentare l profesor
Un reprezentant aflat în fruntea  comunitãþii rãmâne, orice s-ar

spune, îngrãdit în /de propria libertate individualã, drept un funcþionar
politic. Pus acolo de diferite împrejurãri, ca sã reprezinte ºi sã apere
libertãþile colective, depinde de valoarea personalitãþii sale a ºti cum
sã se foloseascã de puterea ce i-a fost legitimatã pentru a putea sã
armonizeze aceste libertãþi ale semenilor  cu libertatea sa individualã.
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când s-a simþit cã vechi colaboratori  ai comunitãþii încetaserã sã
mai scrie la ziar. În 1971, remarcãm o schimbare de atitudine, în
proiectul program al noii redacþii julane: „Noului colectiv redacþional-
format din tinere talente însã deocamdatã fãrã experienþã jurnalisticã-
îi acordãm toatã încrederea ºi tot sprijinul nostru.” Cert e cã ºedinþele
comitetului redacþional ridicã tot mai acut problema apariþiei
sãptãmânale a ziarului. Promisiunea de a atinge acest scop se amâna
pentru anul 1978, când deja Petru Silaghi nu mai deþinea funcþia de
preºedinte al comitetului redacþional, ºi noua comisie de presã,
condusã de Gh. Petruºan, ºi cu Al. Hoþopan la ºefia ziarului, vor aduce
substanþiale modificãri: format, ritm de apariþie, reactivarea Vocii
tineretului. În acelaºi an 1978, Petru Silaghi pierde terenul ºi în planul
forului de conducere, cãci un nou statut al Uniunii stabilea la articolul
7 condiþiile  ºi sarcinile redacþiei. Este momentul când semnãtura sa
este aproape uitatã , iar ziarul ieºit de sub influenþa politicã începe
sã câºtige în independenþã ºi în calitate. Echipa lui Gh. Petruºan,
Mihai Cozma ºi Al. Hoþopan câºtigaserã o  victorie. Cã memoria nu
uitã gestul „unui român în cuget ºi simþire”, cum scria la necrolog Gh.
Petruºan, ziarul, pe care l-a pãzit ideologic, cu toate urcuºurile ºi
coborâºurile sale, a ºtiut prin vreme sã-ºi ia zbor liber spre libertatea
cititorilor, fãrã teama de un om, în cele din urmã, trecãtor la cârma
lui.

48. Ecaterina TIRITEAN
       l debut de presã l referent în învãþãmânt l profesor
Dacã ºcoala în limba românã a avut un mare rol în constituirea

intelectualitãþii autohtone, de-a lungul celor peste 50 de ani, sarcinile
didactice ºi organizatorice au cãzut pe cele douã importante centre
de formare a profesorilor, Budapesta ºi Seghedin. Preocupãrile
profesorilor trebuiau sã acopere toate domeniile ºcolii: programe,
perfecþionare, manuale  ºi cursuri. La început, aceastã activitate fiind
sporadicã ºi individualã, s-a simþit nevoia constituirii unui colectiv
propriu al comunitãþii, care sã ducã la o soluþie de reducere a
activitãþilor didactice doar prin cursurile din România. Primul val de
intelectuali-profesori ai comunitãþii implicaþi în aceastã amplã acþiune

general al forului politic pe þarã. Aºa se face cã de acum editorialele
de pe prima paginã sunt semnate de Petru Silaghi. Cea mai mare
parte a acestora sunt editoriale  politice, de ziua eliberãrii sau cu
ocazia unor evenimente naþionale(Prietenia popoarelor, Dupã alegeri,
Sãrbãtoarea libertãþii etc.) fãrã substanþã jurnalisticã ºi cu multe
concesii ideologice. Cu un asemenea editorial debuteazã în ziar în
1957 (Pace ºi prietenie, nr. 3, 1dec. 1957), anul instalãrii sale în fruntea
organului uniunii. Poziþia de conducãtor al reprezentanþilor români a
atras dupã sine ºi  pe cea de preºedinte al comitetului obºtesc de
redacþie, înfiinþatã în 1963. Mai mult chiar, din 1964, când ziarul  nu
mai are drept patron politic pe foaia de titlu U.D.R.U, ci devine „gazeta
oamenilor muncii români”, Petru Silaghi ocupã în caseta redacþionalã
funcþia de preºedinte  al comitetului redacþional pânã în 1973, când
rãmâne doar Alexandru Hoþopan redactor-ºef. De altfel ºi în 1958 o
scurtã perioadã deþinuse responsabilitatea redacþiei, cât timp Pálffy
Endre fusese plecat în concediu. Colaborãrile pe aceastã perioadã,
1958–1973, au ca zone de interes  trei mari domenii. Unele articole
se ocupã de problemele culturale ale comunitãþii (Pregãtirea pentru
festivalul naþional de jocuri populare de la Jula, 1958, Viaþa noastrã
culturalã, 1959) sau de mãsurile pentru nou an ºcolar (În pragul noului
An ºcolar, 1963). Ele sunt scrise mai mult sub forma unor programe
politice, ca directive pentru activitãþile în cauzã.

Mai interesante sub aspectul destinului direct al ziarului sunt
articolele legate de redacþie ºi de comitetul pe care l-a condus. Din
studierea ºedinþelor acestui comitet s-a observat cu timpul o
campanie tot mai organizatã a forului politic de a se amesteca în
treburile redacþiei: de la concepþie, conþinut la semnãturi cu drept
de apariþie. În perioada dintre 1963 ºi 1973 par sã se înmulþeascã
problemele redacþiei. Dacã în 1959, într-un editorial despre rostul
gazetei (În slujba maselor, nr. 8, 15 aprilie 1959) Petru Silaghi se
entuziasma cã ziarul reprezenta pe cei 25.000 de români, în 1971,
când ziarul revenea la Jula, într-un nou editorial (Pentru o colaborare
mai rodnicã, nr. 13, 1 iulie 1971) îºi contrazicea idei avansate atunci
ºi recunoºtea cã în perioada budapestanã ziarul a pierdut cititorii
comunitãþii. E de mirare cum a acceptat mutarea ziarului la Budapesta
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Exerciþiul ºi prestaþia profesorului ºi-au spus cuvântul. Cariera de
profesorat la liceu, implicarea în acþiuni de perfecþionare, au
îndreptãþit-o sã se profileze pe probleme metodice ºi sã patroneze
acþiunile de practicã pedagogicã a studenþilor budapestani la Jula (în
1972). Aºa se face cã, dupã dispariþia neaºteptatã a Liviei Santãu, în
1974,  Ecaterina Tiritean era cea mai potrivitã pentru ocuparea
postului  la catedra din cadrul Institutului de Pedagogie. Perioada de
la Elte a fost una din cele mai plãcute în amintirile acestui colaborator.
A avut ºansa de a fi în apropierea dascãlilor ei, de a se forma în
mediul intelectual ºi colegial al maeºtrilor Lajos Tamás, László Gáldi,
Domokos Sámuel, Pálffy Endre, Nagy Béla.

Dupã 19 ani de profesorat, activitatea ca metodist ºi lector a venit
ca o încununare a carierei intelectuale a Ecaterinei Tiritean. E perioada
în care rãmâne implicatã în mediul ºcolar, prin participarea ca
preºedinte al juriului unor concursuri pentru elevi, precum cel din
1975, unde scrie rânduri calde despre tânãra pe atunci, în afirmare,
Ana Hoþopan (nr. 9, 1 mai 1975). O pasiune a cercetãrii metodicii ºi
a organizãrii practicii pedagogice, ca ºi implicarea responsabilã în
alcãtuirea unor noi manuale de limbã românã pentru ºcoli, sunt probe
deopotrivã ale referentului ºi profesorului. Colaborãrile bogate dintre
anii 1978–1980 aduc în paginile ziarului românesc un suflu nou în
activitatea de perfecþionare ºi devin un auxiliar nemijlocit al muncii
dascãlilor. Articolele de metodicã a predãrii limbii ºi literaturii
române, publicate în serial, la începutul anului 1978, ating probleme
vaste ale literaturii, de la rolul educativ (nr. 1, 2, 1–15 ian. 1978), la
aspecte practice de studiere  în ºcoalã (Valoarea formativã a operei
lirice, nr. 3, 1 febr.1978, Studiul literaturii române în ºcoalã, nr. 4, 15
febr. 1978). Îmbinarea cunoºtinþelor de literaturã cu practica receptãrii
ei la nivel ºcolar, sugestii pentru o mai bunã organizare a orelor ºi
programei ºcolare, sunt câteva din câºtigurile de duratã ale
contribuþiilor substanþiale ale Ecaterinei Tiritean. Preocupatã de a-ºi
ajuta colegii cu materiale suplimentare, metodistul  scrie ºi despre
ºtiinþa metodicii ºi practica perfecþionãrii de specialitate. Articole
precum Îmbunãtãþirea predãrii ºi învãþãrii limbii ºi literaturii române,
Despre pregãtirea cadrelor didactice, publicate în 1979, dau date
despre întreaga activitate desfãºuratã în cadrul institutului. A îngrijit

l-a constituit grupul cadrelor de la Seghedin (Mihai Cozma, Gh.
Petruºan, Gh. Mészáros, Vilmos Váncsa), urmat de acþiunile iniþiate
de Institutul Naþional de Pedagogie.

Între douã mari activitãþi, complementare prin sfera de preocupãri,
s-a desfãºurat destinul intelectual al Ecaterinei Tiritean (n. 1931):
una de profesorat, în diverse centre ºi la diverse trepte ale
învãþãmântului, cealaltã de referent-lector la catedra de naþionalitãþi
a Institutului budapestan. În ambele a pus pasiune, energii ºi un înalt
cult al muncii responsabile. În cazul profesorului, dragoste de elevi,
exigenþã îmbinatã cu devotament, elan tineresc pânã la uitare de
sine; în celãlalt caz, implicare responsabilã, tenacitate ºi ritm susþinut
al contribuþiilor personale. Cât din acest entuziasm înclinã balanþa
spre primul domeniu, mult mai activ, „mai viu” cum mãrturisea
cândva, ºi cât spre cel de funcþionar al institutului, mult mai searbãd
ºi convenþional, doar lumina de pe amintirile nestinse ale Ecaterinei
Tiritean poate oferi lecþia moralã mai tinerilor profesori sau cercetãtori.
În 1955, când revenea în calitate de profesoarã la liceul ei de
adolescenþã, a dat de un harnic colectiv de dascãli, adevãrate modele
de colegialitate, libertate ºi spontaneitate în activitãþile ºcolii. Dacã
e doar sã amintim pe Lucia Borza, Ana Varga ori Ana Criºan, a cãror
tinereþe activã n-a obosit în tot soiul de activitãþi cu elevii, ar fi
suficient pentru a recompune tabloul ilustru al unei generaþii de
dascãli de mare generozitate intelectualã. O nefireascã reþinere sau
mult prea umanã modestie a fãcut ca ieºirea în presã a Ecaterinei
Tiritean sã întârzie neiertat de mult, faþã de iniþiativa colegelor sale.
Deºi prima menþiune în ziar dateazã din 1952, într-un material al
redacþiei, realizat sub forma unei discuþii cu studenþii budapestani,
Alexandru Gorun, Alexandru Kõvári (nr. 22, 15 iunie), Ecaterina
Tiritean amânã abia pentru perioada a doua a activitãþii sale ieºirea
în presa româneascã. O regãsim în 1962, la o consfãtuire de lucru la
ELTE, pe probleme de culegere a folclorului, alãturi de Lucia Borza,
Mihai Cozma ºi Al. Király, iar în 1965 la schimbul de experienþã de la
Jula, prilejuit de lecþia-model a lui Ilie Ivãnuº. În 1960 este coautoare
cu Heske Béla la manualul de teoria literaturii pentru ºcolile medii.
Când revine ca profesoarã la ELTE, în 1971 este amintitã cu prilejul
iniþierii unei expoziþii Eminescu la catedrã (nr. 11, 1 iunie 1971).
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transferat la ºcoala din Chitighaz, unde-i are colegi de muncã pe
Gheorghe Petrujan ºi Petru Popuþa.

Vocaþia de dascãl, ca absolvent al ºcolii normale din Oradea
(1925), tinereþea ºi entuziasmul dãruirii pentru ºcoalã au fãcut, încã
de la început, sã se impunã ca un model de conduitã ºi
responsabilitate a muncii în ºcoalã. Este elogiat ºi premiat în 1952,
promovat ca inspector pentru ºcolile româneºti multã vreme, scrie
în 1948 primul abecedar românesc (Conversaþie în limba românã,
revãzut ºi reeditat în 1960), înfiinþeazã la Micherechi ansamblul de
dansuri „Tânãra gardã”, cu care este premiat în 1952. A fost ºi un viu
susþinãtor al ziarului, încurajând tinerele talente sã scrie din activitatea
ºcolilor. Aºa se face cã, recunoscut de comunitate prin rezultatele
deosebite, ziarul îi creioneazã în 1954 un profil de dascãl, profesor
de limba românã (nr. 3, 30 ianuarie 1954). Articolul lui Ilie Ivãnuº,
Gânduri de Anul Nou, apãrut în ultimul numãr din anul 1954,
provocator prin lipsa de argumente a autorului, antreneazã la o
discuþie mai amplã. Marius Turcu intervine în aceastã polemicã în nr.
1, 18 ianuarie 1955, cu un rãspuns documentat, construit pe
exemplele grãitoare ale rezultatelor, uitate de Ilie Ivãnuº. Este un
articol-oglindã a activitãþilor în care Marius Turcu s-a implicat total:
ansambluri culturale la Bãtania, Chitighaz, Micherechi, reînnoirea
Uniunii Culturale, activizarea corului micherechian, iniþiative culturale
la Jaca, Vecherd, Cenad, Aletea, formarea echipelor ambulante pentru
culegerea de folclor. Cele trei ipostaze ale personalitãþii sale,
jurnalistul, profesorul ºi animatorul cultural se regãsesc reunite în
acest articol polemic al lui Marius Turcu.

Colaborarea la ziar a lui M. Turcu este destul de vastã ºi
neomogenã. Pe lângã articole de atitudine criticã, în care avanseazã
soluþii ºi ridicã semne de întrebare asupra rolului celor în drept sã
vegheze la buna desfãºurare a ºcolilor româneºti ºi a vieþii culturale
(Din viaþa ºcolilor, nr.2, 15 nov.1956, Pentru ce stagneazã activitatea
culturalã în Micherechi, nr. 4,15 dec.1957, A cui e rãspunderea?, nr.
19,1 oct.1969), scrie reportaje de teren, note de cãlãtorie în România
(La Chitighaz nr. 9, 1 mai 1965, O lunã în R. P. Românã, în nr.11, 27
mai 1955). Colaboreazã ºi cu poezii, unele ocazionale (Anul nou, nr.
1, 1 ian. 1963, Cu gândul la pacea lumii, nr. 15, 1 august 1971),

editarea noii programe de limba românã, a editat Îndrumãtorul în
douã volume (1978, 1979), a colaborat la elaborarea mai multor
manuale de limbã, literaturã, gramaticã, culegeri de lecturi. Continuã
sã participe  direct la  tradiþionalul deja concurs  pentru ºcolarii din
comunitãþile româneºti.

Pasiunea ºi tenacitatea, pe care  le-a pus în tot ceea ce a întreprins,
au luminat ºi un alt profil al dascãlului. Colegã cu Lucia Borza,
Margareta Leu, Florica Abrudan, Ana Varga, Ana Criºan, Ecaterina
Tiritean are ºi generozitatea rarã a colegului care preþuieºte valoarea.
Gestul sãu, de a îngriji ºi edita  volumul postum Amintiri,
mãrgãritare (1995) al Anei Varga este mai mult decât nobil, prin
spiritul solidaritãþii profesorului, e un gest intelectual al preþuirii înalte
faþã de scrierile risipite prin paginile ziarului românesc. A fãcut-o cu
multã dragoste, dincolo de grija pentru propriile scrieri, care ar face
oricând un volum individual. Este „satisfacþia de a face pentru ea [A.
Varga]” ceea ce nu a fãcut pentru sine Ecaterina Tiritean, faptã culturalã
de înãlþãtoare luminã interioarã.

49. Marius TURCU
       l debut în presã l profesor l animator cultural
Este un fapt incontestabil cã cele trei mari evenimente din viaþa

comunitãþii româneºti din Ungaria, în intervalul scurt, 1947–1950,
înfiinþarea ºcolilor româneºti, crearea Uniunii Culturale a Românilor
din Ungaria ºi apariþia primului ziar românesc (Libertatea noastrã)
au gãsit atunci o intelectualitate autohtonã încã în faza de formare.
Misiunea de a rãspunde momentului acelei deschideri spre identitãþile
diferitelor comunitãþi etnice cãdea pe umerii învãþãtorilor ºi
profesorilor. De un ajutor important au fost cadrele didactice venite
din România, precum Iosif Balogh, Ludovic Boniº, Fridrich Wild, Eva
Bárdocz, Margareta Leu. Printre cei care au fost martorii de început ai
tuturor evenimentelor din anii ’46–’50 se numãrã ºi Marius Turcu
(1905–1975), un intelectual care s-a implicat puternic în viaþa
culturalã ºi politicã a românitãþii. În pragul pensionãrii din anul 1969,
într-un interviu luat de Vasile Roxin, aflãm cã este trimis în 1947 de
ministerul român la ªcoala din Micherechi, fiind printre primii care
pune bazele învãþãmântului în limba românã aici, iar din 1951 este
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Poºta redacþiei, aºa cum procedase ºi Marius Turcu, în anii de început.
Regretãm cã ºi vremuirea a pus pe nedrept un vãl al uitãrii. Fiºa de
azi e doar o provocare de a-i reciti textele ºi a-i recompune chipul
spiritualului Marius Turcu din toate frumoasele sale risipiri,
actualizându-i faptele culturale.

50. Vilmos VÁNCSA
      l debut jurnalistic  l profesor l autor de manuale
În 1955, când secþia de limba românã din cadrul ªcolii Superioare

de la Budapesta se mutã la Seghedin, catedra era formatã din proaspeþi
profesori atunci Gh. Mészáros, Csanádi Lajosné ºi Vilmos Váncsa.
Era  un început benefic pentru absolvenþii liceului din Jula, care puteau
astfel sã-ºi continue studiile mai aproape de locurile de baºtinã, dar
ºi temeiul pentru dezvoltarea  unei ºcoli de nivel superior la Seghedin.
În afara sarcinilor didactice, doar Gh. Mészáros ºi Vilmos Váncsa
pare sã fi fost printre intelectualii care s-au implicat în vreun fel în
acþiunile comunitãþii româneºti ºi sã iasã în presa româneascã. Fiindcã
de primul ne-am ocupat într-o altã fiºã, ne oprim aici la colaborãrile
destul de inegale ºi sporadice ale lui Vilmos Váncsa (1924–1988) [V.
Váncsa]. Caracterul inegal al intervenþiilor sale în presã se referã la
reluarea unor materiale, cu uºoare completãri ºi nuanþãri, iar ritmul
sporadic vizeazã, pe de o parte, o mare întârziere în ieºirea în pagina
ziarului ºi o inconsecvenþã a colaborãrilor, pe mari lungimi de timp,
faþã de constanta ºi bogata activitate ziaristicã a profesorilor Domokos
Sámuel ori Pálffy Endre. În plus, ne-am fi aºteptat ca, dupã venirea
celor doi tineri profesori, în 1961–1963, Mihai Cozma ºi Gh. Petruºan,
foarte activi în viaþa comunitãþii ºi prezenþi în presa vremii, Vilmos
Váncsa sã se fi contaminat de modelul noilor veniþi. Acþionau deci,
douã centre: Budapesta cu modelul profesorilor-publiciºti ºi „noua
gardã” din Seghedin cu entuziasmul tinerilor. La acestea adãugãm un
al treilea factor, care ar fi determinat pe profesor sã publice în ziarul
românesc mult mai devreme. El þine de ziarul însuºi, care a ieºit în
întâmpinarea sa, publicând periodic informaþii despre profesor încã
din perioada studenþiei sale budapestane.

În aprilie 1954 ziarul Libertatea noastrã consemneazã la rubrica
„ªtiri ºi fapte” vizita studenþilor Alexandru Goron ºi V. Vancsa, însoþiþi

altele note rimate, cu mesaje pentru tineri (Sfaturi pentru tinerime,
nr. 7, 1 apr. 1967). Meritã amintit aici ºi pe epigramistul Marius Turcu,
care ºtie sã gloseze ironic pe marginea unor figuri din realitatea
imediatã (Unui cercetãtor începãtor, Unui director de ºcoalã, Criticilor
mei, în 1969, Educatorului, Stiloului meu, Unui leneº, Unui pretins
fruntaº în muncã, Mie însumi, în 1970).

Pasiunea angajãrii în viaþa culturalã ºi socialã a dus la
recunoaºterea sa ºi în forurile de reprezentare, fie cele profesionale,
fie cele culturale. Ziarul aminteºte cã, în 1958, Marius Turcu era
cooptat în Consiliul pedagogic român de pe lângã Uniunea Culturalã,
cu misiunea organizãrii formãrii ºi perfecþionãrii personalului didactic
din ºcoalã, organism din care mai fãceau parte Pálffy Endre, Csanádi
Lajosné, Iosif Balogh, Ilie Ivãnuº ºi Teodor Cosma. În 1965, cu ocazia
unui schimb de experienþã la Jula ºi a discuþiilor la o lecþie susþinutã
de Ilie Ivãnuº, prin farmecul intervenþiilor ºi umorul care-l caracteriza,
Marius Turcu este solicitat sã modereze dezbaterile.  Nici  ziarul  nu
s-a lipsit de spiritul sãu veghetor. În anul 1963 face parte din comitetul
redacþional social, alãturi de Vasile Marc, Gh. Martin, Ilie Ivãnuº,
Mihai Cozma, aducând un suflu nou îndeosebi paginilor rezervate
tineretului (nr. 8, 15 apr. 1963). La al 3-lea congres al U.D.R.U. este
ales în forul de reprezentare, fiind secretarul comisiei de învãþãmânt
ºi vicepreºedinte al Uniunii. Aceastã implicare i-a furat însã plãcerea
ºi libertatea jurnalistului ºi a dascãlului. Iatã în anul pensionãrii, 1969,
acelaºi Vasile Roxin îi face o invitaþie deosebitã, de a iniþia  ºi
coordona, pe lângã Uniune, un cerc literar, care sã formeze ºi sã
promoveze talentele din românitate. Pentru contribuþia lui la presa
româneascã, în calitate de corespondent, în 1971, primeºte medalia
festivã a Foii noastre, alãturi de Al. Hoþopan, Gh. Martin, Ilie Ivãnuº.
Din pãcate, mult prea devreme s-a produs retragerea sa în pasivitate,
exact în momentul când tineri în curs de afirmare aveau mare nevoie
de entuziasmul ºi încurajarea mentorului lor. Mai ales, de acei tineri
creatori de literaturã, care ar fi gãsit în iniþiativa acelui cerc literar un
spaþiu mai larg de afirmare. În plus, revenirea redacþiei ziarului la
Jula, nu a produs ºi o revenire a colaborãrilor lui Marius Turcu la
pagina culturalã. Bãnuiesc cã ar fi fost unul din maeºtrii strãluciþi,
care ar fi susþinut cu vocaþie pedagogicã, spirit  intuitiv ºi inventiv,
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influenþele scrisului petöfian pentru evoluþia poeziei româneºti ºi
maghiare. Trei importante contribuþii la pagina literarã a ziarului  ºi
în istoria literarã a interferenþelor are Vilmos Váncsa. Cercetãrile sale
iau în atenþie afinitãþile unor poeþi  români cu ºi faþã de lirica lui
Petõfi: în 1979 se ocupã de ªt. O. Iosif, de capacitãþile  textului tradus
de acest poet; în 1980 vizeazã pe Eugen Jebeleanu, unul din cei mai
prolifici traducãtori de poezie maghiarã clasicã, iar în 1981 se ocupã
de tãlmãcirile din Petõfi ale lui Octavian Goga. Ceea ce este comun
pentru acest gen de articole ale lui V. Váncsa este  o dozare echilibratã
a datelor documentare ºi a analizelor traducerilor respective. De
regulã, istoricul literar dã câteva informaþii despre activitatea literarã
a scriitorului-traducãtor, surprinde momentul apropierii acestuia de
lirica petõfianã ºi încheie cu câteva consideraþii de ordin
comparativist sau abordeazã problema interferenþelor, pentru a situa
corect momentul receptãrii lui Petõfi în lirica româneascã. Nu lipsesc
în textul de istorie literarã exemplele edificatoare ale modelului de
traducere, care sã ducã la  depistarea elementelor specifice fiecãrui
traducãtor în transpunerea liricã. Textele în cauzã fac ºi o analizã
tematicã ºi motivicã a poetului tradus, dovedind o bunã cunoaºtere
a activitãþii poeþilor români traducãtori ºi a prozodiei corespunzãtoare
modelului originar.

Personalitate discretã, neînregimentatã comandamentelor timpului
sãu, destul de modest în implicarea culturalã în comunitate, Vilmos
Váncsa rãmâne un colaborator ocazional al ziarului. Atât cât a fãcut-
o a adus în atenþie o cercetare încã nevalorificatã suficient, aceea a
receptãrii  poetului maghiar în spaþiul poeziei româneºti.

51. Ana VARGA
       l debut publicistic l criticul literar l prozatorul
Un destin complex, cu certe disponibilitãþi spre literaturã, din

pãcate, nevalorificate pânã la capãt, ºi un spirit critic rafinat în care
scriitorii români din Ungaria ar fi avut un sprijin de substanþã, încã
de la prima generaþie cãreia îi aparþine, Ana Varga (1928–1990)
continuã tot mai mult sã intre, pe nedrept, în categoria scriitorilor
uitaþi. Aceasta ºi fiindcã o nouã antologie a scrierilor autorilor români
întârzie sã aparã, dar ºi din pricina unor reacþii imprevizibile  faþã de

de profesorul Domokos Sámuel la Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Jula
(nr. 8, 15 aprilie 1954). În 1955 era deja membru al catedrei de la
ªcoala Superioarã, cu sediul la Seghedin. În 1958 fãcea parte din
corpul profesoral universitar care susþinea cursuri de perfecþionare,
în compania elitei budapestane, Lajos Tamás, Pálffy Endre ºi Domokos
Sámuel. La vremea când colegii sãi din Capitalã aveau deja o vie
activitate de presã, publicând studii, cronici, articole ºi recenzii în
pagina culturalã a ziarului, Vilmos Váncsa se aflã încã într-o
inexplicabilã retragere. Cu atât mai nemotivatã, cu cât la  conducerea
ziarului românesc se afla, o vreme, chiar profesorul sãu Pálffy Endre
ºi când redacþia a câºtigat ºi semnãtura lui Lajos Tamás. Abia în 1962
este semnalatã din nou prezenþa sa la cursurile de varã de la Sinaia,
împreunã cu profesorii Pálffy E., L. Tamás, Gh. Mészáros, Alexandru
Király ºi studenþii ultimului an Gh. Petruºan, Zoltán Szász. Participã
în anul urmãtor la consfãtuirea pedagogilor de la Bichiºciaba. Pe toatã
perioada cât Pállfy Endre a fost redactor-ºef (1962–1968), Vilmos
Váncsa nu publicã nici un text în paginile ziarului românesc ºi nici
ziarul nu mai înregistreazã vreo activitate care sã se lege de numele
sãu. Cursurile de perfecþionare sunt susþinute de cei doi tineri colegi
ai catedrei. Nici în 1968, când fostul coleg al catedrei, Gh. Mészáros
devine redactorul-ºef al ziarului, profesorul Váncsa nu ia iniþiativa
publicisticã. Nici nu apare în materialele ziarului referitoare la
preocupãrile de cercetare sau proiecte culturale ale profesorilor, fiind
înregistraþi doar L. Gáldi, S. Domokos, Endre Pálffy, Gh. Petruºan, M.
Cozma, Gh. Mihãiescu, Vasile Roxin. Primul care salveazã într-un fel
onoarea dascãlului este Gh.Petruºan, care, într-un material de sintezã
despre istoricul catedrei de la Seghedin îl aminteºte pe Vilmos Váncsa,
ºef al catedrei din 1961, ºi autor de cursuri pentru studenþi. A redactat
un manual de foneticã ºi este coautor alãturi de Gh. Petruºan la
volumul doi din Istoria literaturii române (perioada 1867–1918).
A doua menþiune aparþine prof. Nagy Béla, care evocã printre foºtii
studenþi meritoºi ºi pe Vilmos Váncsa (nr. 3, 1 febr. 1971).

Colaborarea lui Vilmos Váncsa la ziar începe abia în anul 1977,
când  gazeta era sub ºefia lui Al. Hoþopan. Articolul Moºtenirea lui
Petõfi (nr. 6, 15 martie 1977) inaugureazã seria materialelor de istorie
literarã, fiind preocuparea de-o viaþã a profesorului. E vorba de
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Ana Varga sugereazã autorului nuvelei stilul ºi modalitãþi din proza
lui Zaharia Stancu, cu care, tematic, Ilie Ivãnuº are destule apropieri.

Colaborarea Anei Varga la ziarul românesc a cunoscut ºi latura
prozatorului, autor de schiþe, povestiri, nuvele, memorial de cãlãtorie
ºi reportaj. Dupã preocupãri constante de folclor ºi de tehnica culegerii
ºi prelucrãrii, între anii 1960–1966, începe sã scrie prozã scurtã.
Debuteazã cu bucata În umbra castanilor (în nr. 4/ 15 februarie 1966,
p. 6), o prozã liricã, în care autoarea strecoarã un moment biografic.
Alte secvenþe, precum, Bunica, Viscolul, Bal mascat, Nepotul meu,
Andrei, Dorul, Lalele roºii, publicate în ziar între anii 1971–1989,
îmbinã formula  povestirii cu evocarea, la persoana I. Alte texte,
precum Dorul(în nr. 31/ 2 august 1985) sau ultimul text al autoarei,
Mãmicã, numai eu… (în nr. 32/11 august 1989) construiesc scenarii
cu copii nãstruºnici, gãlãgioºi, printr-o povestire concisã, redusã la
minimum de date epice ºi cu o intrare abruptã, ca-n acest fragment:
„Zdup, zdrong, zdup…de ce-o fi gãlãgia asta? Mã uit prin gard. Da în
parcul bisericuþei bicicleta lui Peti face zdrãngãneala asta. Nici nu e
de mirare, pentru cã aºa o mânã, de crezi cã îndatã ajunge în vârful
unui copac.” (Dorul) Aceastã deschidere a prozelor sale se regãseºte
ºi în reportajele de la Jula, din ºcoalã sau din vacanþele active ale
elevilor sãi.

Volumul, din pãcate apãrut postum, în 1995, purtând titlul
ciclului, sub care autoarea îºi publica creaþiile la ziar, Amintiri
mãrgãritare, este pe departe unul reprezentativ.  Sunt în el omisiuni
ale unor texte care  fac ca profilul scriitoricesc sã sufere în întregul
sãu: absenteazã textele critice, cele de atitudine, reportajele de
cãlãtorie, studiile didactice ºi de specialitate, cu o mare greutate în
stabilirea principiilor ºi metodelor ºtiinþifice de valorificare a creaþiilor
populare sau de organizare a lecþiilor de predare. A mai scris ºi poezii
pentru copii, în genul parodiilor lui Topârceanu, sau poezii ale jocului
cu moartea, în genul lui Tudor Arghezi, precum acest final rostind
adevãrul comun al tuturor: „Doamna urcã, trenul pleacã…/ O recheamã
neîncetat/ Un cerºetor cu dinþi de aur,/ Pe obraz c-un sãrutat.”(Spre
garã)

Cât timp a fost profesoarã la liceul ºi cãminul din Jula, Ana Varga
a avut ºi preocupãri pedagogice, despre pregãtirea independentã a

creatori din afara comunitãþii sau formaþi la ºcoli din România. Se
pierde din vedere însã o contribuþie decisivã, substanþialã a unor
asemenea condeieri la buna prestaþie jurnalisticã, la formarea gustului
lecturii cititorilor, ºi faptul cã s-au  angajat ºi s-au identificat sincer,
deschis ºi solidar, cu problemele ºi destinul comunitãþii adoptive.
Situaþia Anei Varga nu este câtuºi mai puþin a comunitãþii, cum e
cazul altor condeie, precum Ilie Ivãnuº, Pálffy Endre sau Domokos
Sámuel. Ei aparþin deja intelectualitãþii românilor din Ungaria. În
fiºierul nostru de lucru, pentru proiectul aproape de finalizare de a
întocmi un volum despre cultura ºi literatura românilor din Ungaria,
nu pot fi ocolite creaþiile relevante, pe care le-a gãzduit ziarul
românesc în toatã istoria lui semicentenarã.

Debutul publicistic al Anei Varga este unul din cele mai
reprezentative pentru scrisul autoarei, atât din punct de vedere al
zonei de manifestare, cât ºi din cel al tipului de atitudine intelectualã.
Piesele pentru elevi ºi nuvelele lui Ilie Ivãnuº au stârnit de la început
o vie disputã. Solidarã prin gestul intelectual cu destinul autorului
de schiþe ºi povestiri, Ana Varga intervine public cu o poziþie tranºantã,
fãcând demonstraþia unui spirit critic obiectiv. Sub rubrica Cititorul
are cuvântul (în Foaia noastrã, an III, nr. 4/ 15 februarie 1959)
profesoara ia în dezbatere publicã schiþa ºi scenetele lui Ilie Ivãnuº
(Frizeria de la garã, Plãcinta mã înlocuieºte, Muzicanþii fãrã voie),
jucate de trupe de amatori din Jula, Bãtania, Micherechi, oferind prima
criticã la obiect asupra producþiilor literare ale lui Ilie Ivãnuº. E vorba
de o analizã atât sub aspect tematic, dar mai ales sub aspectul
împlinirilor artistice, recunoscând valoarea  scriitorului ºi
reprezentativitatea creaþiei sale pentru intelectualitatea românã din
Ungaria. Tot în aceastã zonã a criticii literare ºi tot în jurul creaþiei
lui Ilie Ivãnuº, Ana Varga intervine într-o altã polemicã,  provocatã
în 1970 de Alexandru Hoþopan ºi continuatã de A. Goþia ºi, respectiv,
Ana Varga. Articolul Reflexii cu privire la nuvela „Cheia”(în nr. 21/ 1
noiembrie 1970, p. 6) pãstreazã faþã de celelalte douã polemici o
distanþã criticã ºi face o analizã a valorilor ºi scãderilor nuvelei cu
pricina. Prin mijloace artistice, care valorificã funcþiile stilistice ale
adjectivului, prezenþa comparaþiilor în formule scurte, þine cititorul
în suspans. Nuvela scade în valoare prin „explicitare epicã”, iar criticul
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redacþia însãºi, indiferent de schimbãrile prin care a trecut, s-a arãtat
receptivã ºi pe deplin satisfãcutã la nivel jurnalistic faþã de aportul
valoros al acestor colaborãri, ridicându-ºi permanent exigenþele
redacþionale ºi perseverând în creºterea  de substanþã a calitãþii
ziarului, de la nivelul dezbaterilor de idei  la cel al limbajului de
presã. Din necesitãþi de  rigoare ale  acestor contribuþii, care au atras
semnãturi de prestigiu la ziarul românesc, am distribuit materialul
de faþã pe douã resurse: una, directã, prin prezenþa semnãturilor ºi
colaborãrilor asumate de autorii în cauzã, ºi o alta, indirectã, de
preluare a unor colaborãri din volume apãrute în România sau în
curs de apariþie. În cea mai mare parte, în prima categorie intrã vizitele,
întâlnirile directe ale unor scriitori români  cu comunitatea ºi redacþia
româneascã, sau contribuþii ale autorilor autohtoni, în vreme ce ,în a
doua categorie, intrã semnãturile  de prestigiu ale unor autori indexaþi
de regimul comunist sau din diaspora.

1. Contribuþii directe. Este de semnalat cã multe din aceste
contacte directe au însoþit ziarul românesc încã de la primul moment
al apariþiei sale, din 1951. Redacþia de atunci s-a îmbogãþit cu câteva
autografe demne de o amintire rarã ºi nobilã. Formula autografului
reprodus în  manuscris a fost un semn al unor legãturi afective
personale ºi probã  documentarã pentru ziarul însuºi. Dãm douã din
asemenea autografe rezervate ziarului de doi  mari scriitori români.
La momentul primului an al ziarului Libertatea noastrã, în 1951, ziarul
primeºte cuvântul de salut al lui Mihail Sadoveanu, cu ocazia trecerii
prin Ungaria spre Berlin, la Congresul Mondial al Pãcii. Formularea
scriitorului este cu subînþelesuri ideologice, exploatând chiar titlul
gazetei. „Fraþilor sub Libertatea noastrã le ureazã spor la muncã, Mihail
Sadoveanu” (nr. 3, 5 martie 1951). Al doilea autograf, care înnobileazã
redacþia ziarului românesc, este cel al lui Victor Eftimiu. În 1961
scriitorul dã redacþiei manuscrisul poeziei Ceardaº (nr. 6, 15 martie
1961) ºi revine în acelaºi an cu o scrisoare, reprodusã în facsimil de
pagina culturalã a ziarului, cu referire la colaborãrile sale la un alt
ziar budapestan apãrut în limba românã. Este reacþia unui cititor al
Foii noastre: „Sunt fericit sã citesc Foaia noastrã ºi sã colaborez la
aceastã excelentã publicaþie. Colaborarea la o foaie scrisã în româneºte
la Budapesta mã întinereºte la 52 de ani (…) Urez revistei Foaia noastrã

profesorului (Pregãtirea lecþiilor acasã, în nr. 19/ 1 octombrie 1962),
ori despre organizarea timpului liber al ºcolarilor (Timpul liber ºi
preocupãrile ºcolarilor mici, în nr. 1/1 ianuarie 1974).

Spirit echilibrat, cu un scris dens, limpede, ºi cu o sensibilitate
literarã deosebitã, destinul Anei Varga, întrerupt în chiar momentul
maturitãþii sale creatoare, pare azi mult prea vitregit de uitare. O
posibilã antologie valoricã a creaþiilor scriitorilor români din Ungaria,
care sã gãseascã locul cuvenit textelor sale din toate domeniile
abordate, ar fi un gest suprem de preþuire pentru memoria ei vie.

2.4. Semnãturi de prestigiu în Foaia româneascã

A fost în buna tradiþie a sãptãmânalului românesc ca sã-ºi deschidã
paginile culturale ºi literare spre personalitãþi de vârf, care au dat,
de-a lungul celor 50 de ani, un prestigiu binemeritat ziarului, onorând
redacþia ºi comunitatea româneascã. Am constatat cã asemenea
personalitãþi au rãspuns cu plãcere mesajului de colaborare, multe
din ele fiind constante în colaborãri de-a lungul timpului. Fie cã
publicau materiale de informare, popularizare din domeniul vast
cultural, fie chiar studii de mai mare întindere, care apoi erau
încorporate în volume distincte, fie luãri de atitudine în probleme
majore ale comunitãþii (limbã, tradiþii, ºcoalã), aceste colaborãri
valoroase au avut ºi forþa unor modele ale scrisului profesionist,
puternic specializat. Aºa se face cã modelul lor gazetãresc a acþionat
benefic asupra intelectualilor români din Ungaria, mulþi dintre ei nume
de referinþã în literaturã, limbã, folclor. Contactul nemijlocit oferit
de tribuna scrisã a românimii a dus la configurarea unei intelectualitãþi
autohtone, capabilã sã ducã mai departe misiunea formatoare a
modelelor începãtoare.

Ziarul românesc a acumulat în vârsta sa semicentenarã o arhivã
valoroasã în ce priveºte prestaþia contribuþiilor colaboratorilor lui.
N-am întâlnit în paginile periodicului românesc nici un complex al
provincializãrii ori al orgoliului profesional, care sã fi dus la sistarea
colaborãrilor acestor prestigioºi intelectuali; din contrã, un entuziasm
al preþuirii ºi o motivaþie superioarã, intelectualã a generozitãþii cu
care îºi ofereau colaborãrile la ziarul românesc. De cealaltã parte,
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istoria literarã, consemnat de Domokos Sámuel, se leagã de vizita la
Budapesta a Veturiei Goga, pentru cinstirea memoriei lui Ady Endre,
care a trãit la Ciucea între anii 1915–1917 (Trandafirii roºii din Ciucea
pe mormântul lui Ady, în nr. 15, 1 august 1970). Ziarul a consemnat
ºi un interviu cu cunoscutul profesor de la ELTE, László Gáldi, care  ºi
face o apreciere la adresa rolului jucat de ziarul românesc: „Gazeta
Foaia noastrã  a contribuit din plin la crearea unei limbi intermediare,
literarã dar ºi popularã ca sã poatã fi înþeleasã de cititori” (nr. 6, 15
martie 1971).

În ce priveºte colaborãrile de substanþã, care au ridicat prestigiul
ziarului, din partea intelectualitãþii autohtone, acelaºi Fiºier al
colaboratorilor din paginile acestei cãrþi a înregistrat partea de
contribuþie a multora dintre semnãturile demne de reþinut: în critica
ºi istoria literarã, Gh. Petruºan, Ana Varga, Tiberiu Herdean, Gh. C.
Mihãiescu, în poezie ºi prozã, Lucian Magdu, Al. Hoþopan, Lucia Borza,
Ilie Ivãnuº, Maria Berényi, Ana Hoþopan, Petru Popuþa, Gh. Santãu ºi
atâþia alþii.

2. Colaborãri indirecte. De o mare diversitate sunt aceste
contribuþii, care atestã o selecþie exigentã a textelor ºi o mare
deschidere a ziarului românesc spre scriitori valoroºi. Ele cuprind fie
texte- fragment din opere, fie scurte bucãþi distincte, fie traduceri
care poartã nume de prestigiu. Acestea dovedesc receptivitatea
redacþiei periodicului românesc pentru texte literare de valoare. Iatã,
în 1953, apare un fragment din nuvela lui Marin Preda, Desfãºurarea,
(nr. 3, 22 ianuarie 1953). De acelaºi autor, în 1958 apare un fragment
din romanul Moromeþii (nr. 12, 15 iunie 1958). În 1954, o poezie din
Puskin, în traducerea lui Al. Philippide, sau colaborãri cu poezii ºi
amintiri cu scriitori, din partea Otiliei Cazimir (nr. 2, 15 ian. 1959).
Camil Petrescu este prezent cu un fragment din  volumul Un om între
oameni (nr. 6, 22 martie 1955) ºi cu un material despre Sadoveanu la
75 de ani (nr. 23, 12 nov. 1955). Prozatorul Petru Dumitriu publicã
trei texte în prozã, Viaþa unui om (nr. 10, 12 mai 1955), Marea (nr.
10, 15 mai 1958) ºi Un 1 mai în familie (nr. 9, 1 mai 1959). Ion
Agîrbiceanu cu bucata în prozã Iarnã grea (nr. 19, 1 oct. 1958),
Constantin Chiriþã cu proza Întâlnirea  în 1959. Ziarul publicã poeme
de Victor Tulbure ( 1955), Ion Brad, Eugen Frunzã, Tiberiu Utan, Nina
Cassian (1958), Nicolae Labiº (1958), Dumitru Corbea (1959). Apar

viaþã îndelungatã, cititori mulþi ºi o izbândã deplinã în promovarea
unei cât mai strânse prietenii româno-maghiare” (nr. 10, 15 mai 1961).

A doua categorie a contribuþiilor directe o formeazã vizitele
periodice ale unor scriitori, profesori-academicieni la Jula ºi, implicit,
la redacþia ziarului. Acestea au dus la obþinerea unor colaborãri cu
creaþii sau studii la pagina cultural-literarã a gazetei. Prima semnãturã
de prestigiu la ziar este a lui Eusebiu Camilar, cu un text Gheorghe
Doja (nr. 1, 1 ian. 1953). Scriitorul va rãspunde invitaþiei intelectualilor
români ºi vine la Jula, în anul urmãtor, 1954, ocazie cu care lasã
redacþiei o prozã  pentru trei numere de ziar, Toader Calapãr (nr. 15,
23 iulie, 16, 6 august, 17, 19 august 1954). În acelaºi an, 1954,
viziteazã Jula profesorul universitar Dimitrie Macrea, pentru  un ciclu
de conferinþe despre noua ortografie, ºi Sabin Drãgoi, directorul
Institutului de Folclor. Seria vizitelor ºi schimburilor culturale continuã
cu alte nume de prestigiu, prezente în paginile ziarului românesc.
Acad. Emil Petrovici susþine în 1955, la ELTE o conferinþã despre
sistemul fonetic al limbii române. Acad. Al. Rosetti este invitat în
1958 la Academia Maghiarã de ªtiinþe. Eugen Jebeleanu începe
colaborarea la ziar  cu poezii ºi traduceri din anul 1955, pentru ca în
1957, când participã la momentul comemorativ Arany János, sã
adreseze un autograf (Salut  Foii noastre!, în nr. 1, 1 noiembrie 1957)
ºi colaborãri, poezii ºi traduceri din poeþi maghiari. În 1961 sunt
amintiþi scriitorii Dumitru Corbea, Létay Lajos ºi Aurel Rãu, care fac
o vizitã la redacþia ziarului de la Jula, apoi, în 1963, poeþii Ion Horea,
Alexandru Cãprariu, în 1964, Veronica Porumbacu, Zoltán Franyó, în
1965, Dan Deºliu, Ion Brad, în 1969, D. R. Popescu, Gh. Tomozei,
Nina Cassian, Nicolae Balotã.

O a treia categorie a colaborãrilor directe o formeazã prezenþa
unor nume valoroase din intelectualitatea din Ungaria. Cât timp
ocupã, prin înlocuire, funcþia de redactor-ºef al ziarului, profesorul
Endre Pálffy reuºeºte sã antreneze ºi colaborarea acad. Lajos Tamás,
la rubrica special iniþiatã, Din viaþa cuvintelor (începând cu nr. 10,15
mai 1958 pânã la nr. 8, 15 aprilie 1959). Un amplu interviu cu acesta
este publicat în ziar în 1971. Din aceeaºi zonã a profesorilor
budapestani fac parte ºi colaborãrile celorlalþi doi, Pálffy Endre ºi
Domokos Sámuel, de care ne-am ocupat mai pe larg în secvenþa Fiºier
al colaboratorilor  FOII. Un moment emoþionant, care poate intra în
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2.5. CRONICA (2001–2003)

Caseta redacþionalã: publicaþie lunarã a românilor din Ungaria
Editor responsabil: Autoguvernarea pe Þarã a Românilor
din Ungaria
Redactor responsabil: Tiberiu Iuhas, Eva Ruja Bányai
Adresa: 5700 Jula, Str. Eminescu nr. 3
E-mail: atru@mail.globonet.hu

Aceastã publicaþie s-a nãscut mai mult din orgoliu de grup, decât
din necesitãþi motivate social ori cultural. Întreaga tevaturã (polemici,
tentative de dialog în comun) care a însoþit ivirea la luminã a ziarului
a scos la ivealã nu doar diferenþele de opinie între diversele grupãri
(în speþã, reprezentanþa politicã pe þarã a românilor ºi forul cultural
al românilor, UCRU), ci a adus ºi prejudicii serioase pentru destinul
însuºi al ziaristicii de minoritate. Sã fim bine înþeleºi: în locul unui
front comun solid articulat în jurul unei publicaþii puternice, care sã
susþinã o acþiune capabilã sã ducã la îmbogãþirea de fond ºi conþinut
a ziarului cu cea mai lungã tradiþie, s-a optat pentru o concurenþã
neloialã, provocatoare de disensiuni ºi crize în interiorul comunitãþii.
Mai mult chiar, nici sub aspectul motivaþiei în baza deontologiei
ziaristice, apariþia ziarului nu rãspunde unei necesitãþi a românilor
din Ungaria. Sub editorul responsabil, AÞRU, ziarul Cronica îºi cautã
anevoie drumul spre cititor, în condiþiile în care, cantitativ, pagini ºi
numere sunt rezervate supraponderat activitãþilor forului de
reprezentare ori preºedintelui acestuia. Precedentul care paºte
publicaþia este cantonarea în jurul persoanelor care compun
reprezentanþa românilor, contraponderea paginilor despre instituþie
ºi preºedintele ei în raport cu deviza de pe pagina de titlu „publicaþie
a românilor din Ungaria”. Soluþia potrivitã ar fi fost un buletin periodic
al AÞRU, cu însemnarea activitãþii forului, a calendarului de acþiune,
a componenþei ºi a celorlalte informaþii despre activitatea Adunãrii
Generale ºi a Prezidiului. În plus, cine cerceteazã momentul primului
an de apariþie al acestui ziar îºi dã uºor seama despre lipsa de temei
a demersului ºi despre motivaþia prea partinicã a susþinerii apariþiei
ziarului. Cãci, în vreme ce în ziarul tradiþional Foaia româneascã,

fragmente de prozã de Zaharia Stancu (1960), scenete de Aurel
Baranga, nuvele de Mircea Sântimbreanu, Ion Bãieºu. Dupã anii 1970
apar poezii ºi traduceri de Marin Sorescu, Ion Caraion, poezii pentru
copii din Eugen Ionescu, conferinþa despre Lucian Blaga a lui Nicolae
Balotã, iar din 1980 note ºi tablete de Nichita Stãnescu, Ana Blandiana
ºi poeme de Mircea Dinescu, Ion Caraion, Ioan Alexandru, Traian T.
Coºovei, Matei Viºniec.

O contribuþie importantã la ridicarea calitãþii paginilor literare ºi
culturale ale ziarului au adus-o profesorii-lectori invitaþi din România
care au activat la ºcoli româneºti din Ungaria. Aceºtia au colaborat
prin cronici literare, conferinþe sau cursuri de perfecþionare. În 1970
lectorul de la Budapesta, Anton Goþia intervine în polemica iscatã în
ziar în jurul nuvelei Cheia de Ilie Ivãnuº. Ziarul publicã o analizã la
obiect a ideilor ºi mijloacelor narative ale nuvelei, încercând sã
stabileascã un punct de echilibru între opiniile divergente exprimate
de ceilalþi autori. Dupã anii 1975 ziarul înregistreazã activitatea
lectorului Livia Grãmadã, organizarea unor întâlniri culturale cu
studenþii budapestani. Dupã anii ’80 ºi ’90 întâlnim semnãturile altor
cadre universitare din România, Tãnase Filip, Gavril Scridon, Victor
Iancu. Toþi aceºtia colaboreazã frecvent la ziar cu studii, recenzii,
interferenþe româno-maghiare ºi probleme de limbã în comunitatea
româneascã din Ungaria. În aceeaºi zonã intrã ºi interviurile lui Vasile
Roxin cu personalitãþi literare ºi din învãþãmânt, care trec prin
Budapesta, de la Constantin Ciopraga la Ana Blandiana. Dupã anii
’90 Ana Hoþopan reia  formula interviului cultural cu personalitãþi
precum Eugen Simion, Mircea Dinescu, Grigore Vieru.

Gradul înalt de receptivitate din partea redacþiei faþã de
contribuþiile valoroase, fie autohtone, fie din România, a susþinut în
50 de ani acþiunea de constituire a intelectualitãþii româneºti din
Ungaria. Pe lângã rolul modelator în scrisul jurnalistic de tip cultural,
aceste nume de prestigiu au dat un gir ºtiinþific acþiunii  de cercetare
organizate. Se poate vorbi azi de o intelectualitate româneascã de
vârf, deja constituitã ºi maturã, care îºi valorificã din plin capacitãþile
cognitive ºi formative, devenind ea însãºi creatoare de valori. Oglinda
care a însoþit acest act major al naºterii ºi maturizãrii spiritului acestei
intelectualitãþi rãmâne sãptãmânalul românesc în întreaga lui istorie
semicentenarã.
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problematici conexe, unele cu tentã polemicã explicitã ori implicitã.
La aceste semnãturi, dublate ºi prin folosirea iniþialelor pseudonime,
J.,T.,E.R., putem adãuga, în ultima vreme, o achiziþie mai substanþialã
prin semnãtura lui Al. Ardelean.

Încã ezitantã este Cronica în gãsirea unui profil al ei, care s-o
impunã cu un specific, la nivelul rubricaturilor ºi al fixãrii locului
acestora pentru obiºnuinþa de lecturã a cititorului. Unele rubrici,
suprapuse peste titlul de paginã, precum Eveniment, Actualitãþi, Pe
urmele strãmoºilor, Convieþuiri, Învãþãmânt, fie cã sunt redundante
(cazul primelor douã exemple date aici), fie apar neregulat în pagini
diferite, derutând cititorul. Chiar ºi rubrica mai serios susþinutã, în
sensul unei constanþe în ritmul de apariþie, precum File de viaþã – Ce
mai faceþi?, iniþiatã de Ana Radici, cu interviuri ºi prezentãri ale unor
personalitãþi din comunitate, apare de la un numãr la altul, când la
pagina 6 ori 3, când la pagina 7 ori 4. Aceastã inconsecvenþã duce ºi
la o distribuþie neechitabilã a materialelor în interiorul structurii de
paginaþie ºi rubricaturã, în sensul nerespectãrii unei ierarhii a
informaþiei pe care o conþin acestea. Dacã, de exemplu, în nr. 6/2002,
Actualitãþile sunt la pag. 2 ºi Evenimentul la pag. 8, nr. 9/2002 trimite
prima rubricã la pag. 6 ºi aduce pe ultima în pag. 2. Pe de altã parte,
aspecte ale comunitãþii, din rubrica Viaþa minoritarã, situate în prim-
planul de interes în nr. 7–8/ 2003, determinã un transfer al celeilalte
rubrici, cu conþinut asemãnãtor, Eveniment  ori Actualitãþi spre capãtul
ziarului, paginile 6 ºi 9, în nr. 8, 9/2003.

În ce priveºte substanþa materialelor, care ar reþine atenþia
cercetãtorului de presã scrisã, câteva meritã susþinute ºi încurajate.
Atât prin natura ºi tipul articolului relevant pentru o publicaþie a
românilor din Ungaria, cât ºi prin prestaþia responsabilã ºi temeinic
supravegheatã a conþinutului ºi structurãrii discursului jurnalistic.
De apreciat pentru sinceritatea ºi tonusul afectiv susþinut, ca ºi pentru
deschiderea spre o informaþie despre timpuri trecute, cu oameni ºi
preocupãrile lor, rubrica File de viaþã. Ce mai faceþi?, susþinutã de
Ana Radici pânã la nr. 5/ mai 2003, rãmâne un reper în ziarul Cronica.
O scurtã prezentare a interlocutorului, apoi o formulare progresivã a
întrebãrilor pentru o ierarhizare a informaþiilor obþinute prin actul
confesiunii celui intervievat, ºi o ieºire sobrã, cu respectul cuvenit

apar informaþii despre întrunirile ºi activitãþile comisiilor AÞRU, în
schimb, în paginile Cronicii nu  apar semne de fair-play despre
activitãþile UCRU. Un alt aspect controversat, deloc încurajator, este
cel calitativ, care þine de prestaþia produselor jurnalistice, începând
de la puþinãtatea semnãturilor (pânã la stadiul unor numere redactate
de una sau douã persoane) la erori jurnalistice de redactare
(anonimatul sau asumarea colectivã a editorialului, o modulizare
disproporþionatã a paginilor), raportul rãsturnat între formele
jurnalistice (bunãoarã, între articolele de opinie ori cele informative
despre comunitate ºi interviurile cu preºedintele forului). Sugerãm a
se face o statisticã, pe primul an de apariþie, a ponderii în fiecare
numãr a apariþiei, în corpusul articolelor, a titulaturii AÞRU ºi a
numelui preºedintelui, pentru a vedea personalizarea în exces a
publicaþiei. Comunitatea româneascã  are încã prea puþini jurnaliºti
verificaþi ca atare, ca sã-ºi poatã lua luxul de a scoate publicaþii peste
publicaþii.

Primele numere, de probã, apãrute la sfârºitul anului 2000, sub
formã de revistã format A4, cu un colectiv redacþional mult mai bogat,
dar ºi eterogen valoric, nu aduceau ceva deosebit în peisajul
informaþional ori cel comentativ, pentru comunitatea româneascã.
De la sine înþeles cã revista pleca sub semnul unui improvizorat, de
care nu sunt responsabili membrii colectivului constituit atunci.
Câteva nume de jurnaliºti cu oarecare experienþã publicisticã, precum
Eva Ruja Molnár ori Stella Nikula, precum ºi Ana Radici ori Eva Ruja
Bányai, ambele cu stagii în presa scrisã, puteau oferi o gazetã mult
mai diversificatã ºi cu mult conþinut în materiale publicate. Mai ales,
în zona articolului de opinie ºi atitudine ºi al eseului pe teme
intelectuale ºi culturale.

La pornirea periodicului lunar în aprilie 2002, în mod paradoxal,
multe nume de la numãrul de probã, ºi care puteau da  prestanþã
ziarului, nu mai apar în colectivul destul de subþire al publicaþiei:
editor responsabil – Tiberiu Iuhas, redactor responsabil – Ana Radici
Repisky, ultima pânã la nr. 5/ mai 2003, sarcinã preluatã din nr. 6/
iunie de Eva Ruja Bányai. Tot un paradox, editorialul nesemnat doar
asumat de colectivul redacþional, compus din cele douã persoane,
nu acoperã zona actualitãþii din luna precedentã, ci angajeazã
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Cronica a lui Tiberiu Iuhas, un condei cândva, cum am vãzut la celãlalt
periodic, foarte activ ºi inovator în formule jurnalistice. Ni se pare,
cel puþin, suspectã, dacã nu dilematicã, retragerea acestui jurnalist
în spatele iniþialelor J. ori T., dupã niºte materiale care nu poartã
pecetea stilului sãu. Mã refer atât la conþinutul materialelor, mult
prea reduse acum ca subiecte, dar ºi la dinamizarea discursului
jurnalistic, prin spontaneitatea dezinvoltã a asocierilor între diferite
informaþii. Ca editor responsabil, având ºi experienþã jurnalisticã, ridicã
semne de întrebare chiar actul supravegherii interne a ziarului editat
la forul românilor, în observaþiile pe care le-am prezentat mai sus. E
de aºteptat de la Tiberiu Iuhas sã probeze în ziarul pe care-l editeazã
o mai responsabilã implicare în structurarea lui, o selecþie mai
riguroasã a materialelor, o distribuþie mai echitabilã a zonelor de
interes ºi, mai ales, o eleganþã a frazei jurnalistice, capabilã sã emitã
idei, ipoteze ºi sã imprime o atitudine mult mai obiectivã. Distanþa
valoricã dintre jurnalistul de ieri ºi cel al Cronicii de azi probeazã  un
recul calitativ, care ar trebui sã-i dea de gândit pentru conºtientizarea
unui proiect mai de substanþã pentru jurnalismul practicat de el.
Suntem convinºi cã Tiberiu Iuhas are resursele necesare de a face un
ziar cu adevãrat „românesc” pentru conaþionalii sãi, dacã bunului
câºtigat cu ani în urmã ca redactor la Foaie  îi va da fantezia ºi sporul
de idee pentru a strãluci. Altfel, rutina unor informaþii terne ºi fãrã
contur ameninþã cãderea în anonimat ºi derizoriu. Ceea ce, credem,
nu-i cazul sãu o regulã.

2.6. Presa localã:
JURNALUL (1999–2003)

Caseta redacþionalã: publicaþie a Asociaþiei pentru Micherechi
Colectiv redacþional: Gheorghe Netea, Maria Boca Cozma,
Zoltan Ruja, Mihai Isai
Adresa redacþiei: Micherechi, Kossuth utca 5

Salutarã ºi demnã de apreciat, ca intenþie, este iniþiativa localã a
Micherechiului de a scoate un ziar propriu. Micul ºi inimosul grup de
iniþiativã ºi-a asumat însã  complexele de orice fel, amatorismul în

confesorului, organizeazã bine ºi articuleazã rotund materialele Anei
Radici. În plus, o stare afectivã ºi intelectualã adecvatã actului de
mãrturisire, întreþine un tonus cald ºi profund uman în aceste
interviuri. Ele capãtã o luminã interioarã dinspre care cititorul lor se
lasã purtat de nostalgia anilor recuperaþi prin confesiune. Interviurile
cu Gh. Ardelean, Ildiko ªereº Ianc, Ana Criºan, Anamaria Borbély,
Maria Petrujan, Irina Pui, Cornelia Drâmba-Nagy pot constitui o arhivã
documentarã, având numitor comun, stilul inconfundabil de dialog
onest al Anei Radici.

Un discurs mult mai raþional, ordonat ºi bine structurat, dupã
nevoia de demonstraþie ºi exemplificare, scrie în materialele despre
problematica europeanã Alexandru Ardelean. Bun cunoscãtor al
legislaþiei în domeniu,  corect informat în evoluþia fenomenului lãrgirii
UE, cu aplicaþie la aspectele legislaþiei ungare legate de aderarea la
forul european, acest jurnalist  ia ºi poziþie obiectivã faþã de fenomenul
în sine. Fie cã abordeazã chestiunea sensibilã a  drepturilor
minoritãþilor în cadrul mai larg al UE, fie cea  a reglementãrilor legale
în materie de învãþãmânt, culturã, turism ºi servicii, articolele lui Al.
Ardelean întreþin o lecturã profitabilã pentru orice cititor avizat. Acolo
unde articolul tinde sã intre în generalitãþi, jurnalistul gãseºte soluþia
adecvãrii la realitatea locurilor, printr-o contextualizare acoperitoare
în nevoia de informaþii recente a cititorului. Strânse în demonstraþie,
limpezi în formulare ºi precise în informaþii, intervenþiile jurnalistice
ale lui Al. Ardelean din Cronica împrospãteazã ºi dinamizeazã paginile
ziarului românesc, putând oferi reperul de netãgãduit al unui jurnalism
de investigaþie, gen mai puþin practicat de ziarul de la AÞRU.

Un semn revigorator pare sã vinã dinspre Eva Ruja Bányai care,
încet-încet, revine la practica mai veche, de pe vremea redactorului
la sãptãmânalul românesc,  cea a articolului cultural ºi a mozaicului
de ºtiri. Poate cã nu întâmplãtor acest jurnalist duce mai departe
iniþiativa Anei Radici de la rubrica File de viaþã, prin câteva dialoguri
personale cu Teodor Oltean ori Albert Peter. Poate cã de la acest
redactor aºteptãm ca ºi Cronica sã se deschidã spre culturã (fie ea
popularã, fie cultã) ºi, mai ales, spre tineri colaboratori care sã angajeze
un dialog real ºi plin de conþinut între redacþie ºi cititori.

Ridicã încã multe semne de întrebare prestaþia ca jurnalist la
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Ioan Bun, ca ºi pagina de religie, cu predici ºi poezii creºtine,
întreþinutã de Mihai Isai. Din numerele apãrute pânã acum meritã o
atenþie mult mai susþinutã ºi evocarea unor participanþi la al II-lea
rãzboi mondial, materiale semnate de Zoltan Ruja (despre Gheorghe
Bordaº ori Gheorghe Gurzãu) în ciclul Momente micherechene din al
II-lea rãzboi mondial (nr. 5, sept., nr. 6, dec. 2000). Jurnalul de
Micherechi se poate mândri ºi cu o colaborare de excepþie, a istoricului
clujean Ioan Aurel Pop, la o rubricã de cultivare a sentimentului
istoriei, Românii ºi România, colaborare cu atât mai valoroasã cu cât
ea conþine ºi un autograf inspirat solicitat de redactori din partea
autorului: „Pentru cititorii «Jurnalului» cu multã admiraþie ºi cu un
salut frãþesc din Þarã...”, Ioan Aurel-Pop, Jula, 28. 10. 2000 (nr. 6,
dec. 2000, p. 10).

Rubricile Copiii, ªcoala, mult prea sporadice, acoperã date ºi
informaþii despre rezultatele deosebite ale unor copii de la ºcoala
din localitate, participarea la unele concursuri de limba românã. Din
pãcate, revista se ocupã prea puþin cu acest aspect al ºcolii româneºti
ºi aproape deloc cu profesorii, unii în pensie, ai acestei vestite ºcoli
româneºti. Dacã nu, sugerãm redacþiei sã caute mai des profesorii
pensionari, care ar putea duce la bun capãt o istorie a ºcolii din
localitate, cu toate activitãþile culturale ale comunei în care au fost
implicate ºcoala, elevii ºi dascãlii ei.

Spuneam la început de improvizorat ºi amatorism. El se observã
nu doar la conceperea de ansamblu a ziarului, dar intrã ºi în zona
redactãrii propriu-zise. Neglijenþe în redactare ºi în folosirea limbii
stau alãturi cu materiale corect redactate ºi bine articulate. În plus, o
supraponderare a paginilor în limba maghiarã în defavoarea celor din
limba românã, accentuatã de la numãrul 5, octombrie 1999 (între 2
ºi 7 pagini) ar putea aduce suspiciunea cã ziarul a trãdat cititorii ºi
colaboratorii fideli ºi cã nu e vorba despre fapte româneºti scrise
pentru vecinul maghiar. Câteva din corecþiile de redactare ºi paginare
se simt în numerele din urmã, de când, dupã ºtirea noastrã, ziarul se
redacteazã pe suportul informatic al ziarului românesc de la Jula, cu
ajutor substanþial din partea Evei Iova, micherecheancã de origine, ºi
sãritoare la astfel de iniþiative publicistice.

primul rând, stângãciile inerente unei astfel de întreprinderi. Dar, atâta
vreme cât problemele locale, precum nevoia de regãsire a identitãþii
prin recuperarea tradiþiilor locului, impunea o activitate publicã,
aspectele de redactare ºi cele de conþinut s-au pliat la necesitãþile
din teren. Jurnalul de Micherechi, ca mod de manifestare  e ºi un
fenomen în peisajul publicisticii româneºti din Ungaria. În primul
rând, pentru rolul pe care ºi l-a asumat de a fi un ochi veghetor al
aleºilor obºtei, îndeosebi pe linia informãrii cititorului local asupra
muncii reprezentanþilor autoguvernãrii la nivel local. Într-un material
publicat în acest ziar de Tiberiu Boca, Foaia din loc, o unealtã a
democraþiei,  acad. Augustin Buzura, prezent la o întâlnire cu presa
româneascã din Ungaria, releva importanþa ºi condiþiile eficienþei
unei prese locale, cum e cazul Jurnalului de Micherechi: „O revistã
localã atunci poate fi bunã ºi de folos pentru oameni dacã ea þine cont
de interesul cititorilor, informeazã deschis despre viaþa comunitãþii,
are un conþinut cultural” (în nr. 4, 2000, p. 10).  La câte din aceste
deziderate rãspunde gazeta satului ºi iniþiatorii ei rãmâne încã o
datorie de împlinit.

Ziarul porneºte primul sãu numãr în mai–iunie 1999, fãrã un
program enunþat de la început. Abia în nr.2 din iulie acelaºi an, într-
o adresare cãtre cititori, Gh. Netea enunþã câteva din scopurile
ziarului, în principal, cel al informãrii despre activitatea
reprezentanþilor locali în cadrul primãriei ºi ritmul lunar de apariþie,
în general, nerespectat: „corespondenþe scurte despre cele întâmplate
la ºedinþã” (Stimaþi cititori, nr. 2, iulie 1999). În cursul apariþiei sale,
pânã la anul 2003, la care ne referim, Jurnalul are un profil încã ezitant
în structura interioarã ºi rubricaturi. Câteva pagini s-au impus, datoritã
constanþei unor colaboratori care întreþin ziarul cu materiale demne
de reþinut. Rubrica Amintiri, întreþinutã cu multã pasiune ºi
responsabilitate de regretatul Gheorghe Dulãu, cunoscutul animator
ºi dascãl al satului, care semneazã un serial despre aniversarea a 50
de ani de la înfiinþarea Ansamblului din Micherechi, pare sã fie un
bun câºtig pentru publicaþia din sat. Urmeazã apoi rubrica Istorie,
inspiratã ºi bine documentatã despre istoricul bisericii ortodoxe din
Micherechi, întreþinutã cu temei ºi serioasã documentare de preotul
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unui punct de vedere ºi enunþarea unor principii novatoare pentru
practica jurnalismului scris în Ungaria. Rãmâne încã un mister
neelucidat, ca ºi nostalgia neîmpãcatã a celor care i-au dat zbor ºi
strãlucire, cã Informatorul a supravieþuit doar prin douã numere pline,
deºi se anunþa în casetã apariþia a 6 numere anual. Fiindcã, cine
studiazã atent concepþia de ansamblu ºi construcþia interioarã a
gazetei, bogãþia de conþinut ºi modernitatea limbajului jurnalistic
ale materialelor din paginile ei, rãmâne cu un sentiment de frustrare
cã „aventura” spiritualã a seghedinienilor a  strãlucit atât de puþin,
în condiþiile în care elanul tinerilor fãcea front comun cu experienþa
ºi cumpãna nobilã a maturilor. Spiritul critic, absent multã vreme
printre intelectualii români din Ungaria, îndrãzneala rostirii unor
adevãruri de domeniul evidenþei (cum e cazul stadiului limbii în
comunitate), provocarea unui dialog sincer, deschis ºi la obiect în
problemele majore ale comunitãþii, au dus la constituirea, – aº
îndrãzni sã spun –, a unui club select de ziariºti. Stau mãrturie azi
produsele ziaristice de pe vremea Informatorului ale lui Tiberiu Boca,
ªtefan Crâsta, Adam Bauer, Petru Cîmpian, Eva Iova, ziariºti în plinã
activitate publicisticã, care probeazã verticalitate, acurateþe ºi
deontologie profesionalã, ca-n vremea studenþiei lor.

În douã materiale din primul numãr transpar datele unui program
jurnalistic foarte ambiþios. Primul, substituind editorialul publicaþiei,
Se prezintã colectivul ºi Informatorul nostru (nr. 1/1989), enunþã
programul, principiile ºi scopurile revistei. Meritã reþinutã ideea
constituirii unei societãþi culturale „independente”, preocupatã de
„conºtiinþa despre identitatea noastrã româneascã specificã ºi
concepþia despre ceea ce trebuie sã facem în interesele noastre” , care
nu doar constatã „tendinþele de asimilare”, ci se implicã în
fundamentarea stãrii de românitate în comunitate. Aceasta ar trebui
sã înceapã cu cunoaºterea în profunzime a realitãþilor: „ne angajãm
înainte de toate la întãrirea cunoºtinþelor despre caracteristicile noastre
etnice ºi de naþionalitate româneascã din Ungaria, precum ºi la
rãspândirea lor în mediu românesc ºi unguresc”. Cel de-al doilea
material programatic, este un scurt interviu luat de ªtefan Frãtean
redactorului publicaþiei, Mihai Cozma (4 întrebãri cãtre redactor), în
care reformuleazã mult mai explicit scopul publicaþiei, informarea ºi

3. Alte forme de presã scrisã

3.1. INFORMATORUL (1989)

Caseta redacþionalã:
revistã de naþionalitate editatã de Catedra de limba ºi literatura
românã de la ªcoala Superioarã Pedagogicã, Seghedin
Redactor responsabil: Kozma Mihály
Editor responsabil: directorul general adjunct
al ªcolii Superioare din Seghedin
Adresa redacþiei: 6725 Seghedin, Hámán K. u. 25

Contextul în care apare aceastã publicaþie a profesorilor ºi
studenþilor de la Catedra de românã din Seghedin, anume nevoia de
radicalizare ºi reformã a vieþii publice ºi culturale a românilor din
Ungaria ºi spargerea monopolului unui singur centru de reprezentare,
prea politizat în jurul UDRU, în primãvara anului 1989 apare pe deplin
justificat. O stare de lâncezealã ºi monotonie a vieþii de comunitate,
dirijatã ideologic ºi aproape deloc moral, din interiorul organizaþiei
politice, precum ºi anevoioasa  tendinþã prea tradiþionalist-
conservatoare de la sãptãmânalul românesc, care încerca în acel an
timide înnoiri, – aºteptate ºi invocate de multe ori de cititori ºi
redactori –, a determinat micul colectiv de la Seghedin sã probeze cã
se poate scoate o revistã-alternativã la unicul ziar patronat politic.
Era proba nu atât a unui orgoliu de grup, cât reacþia fireascã la perimat
ºi necesitatea, de ce nu, a unui discurs publicistic mai radical, cu
implicaþii polemice ºi constructive. Pe de altã parte, o rãcealã dacã
nu o atitudine partinicã înregistratã din partea grupãrii julane a
redacþiei ziarului a alimentat grupuri de interese, care lãsau, voit ori
inconºtient, în afara activitãþilor publice tocmai grupul destul de
compact valoric al intelectualilor din Seghedin. Publicaþia proprie
românilor din oraºul de pe Tisa viza astfel ºi un act de recuperare,
care sã ofere colaboratorilor organul potrivit afirmãrii mai ferme a
grupãrii de intelectuali, o voce distinctã, de luat în seamã, în peisajul
ziaristic. De aceea, ni se pare, cã anul 1989, când apare primul numãr,
în format litografiat, a fost un moment potrivit pentru impunerea
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ºi pe baza unui conþinut ºi mecanism care s-au dovedit ºi pânã acum
cu totul depãºite ºi inutile” (nr. 2, 1989, p. 9). Pricina acestor
divergenþe se gãseºte întreagã în Scrisoarea deschisã cãtre Petru Silaghi
(reprodusã în manuscris), omul care a rãspuns atâtea decenii de
destinul românilor din Ungaria, adresatã de redactorul publicaþiei,
Mihai Cozma. Este, dupã câte ºtim, cea mai îndrãzneaþã ºi obiectivã
luare de poziþie a unui intelectual român faþã de conducerea superioarã
a UDRU, atitudine prin care Mihai Cozma a încercat ralierea colegilor
profesori delegaþi la Congresul UDRU din decembrie 1988, cu o
scrisoare de semnal asupra „anomaliilor vieþii noastre politice”. Actul
a fost etichetat drept loviturã sub centurã de Petru Silaghi, provocare
la dezbinarea românilor, fãrã ca acesta sã angajeze vreun dialog de
principii cu cel în cauzã. Se punea sub acuzare tocmai
comportamentul preºedintelui în raport cu românii, „Dvs. faceþi parte
din acei concetãþeni români. Care în relaþiile dintre conducere ºi cei
conduºi pretind de la aceºtia din urmã sã manifeste totdeauna, în
orice împrejurare, o atitudine de cuviinþã ºi loialitate. La rândul meu,
consider o astfel de concepþie cu totul antiprogresistã ºi, prin urmare,
dãunãtoare cauzei noastre comune.” Scrisoarea face ºi un rechizitoriu
al metodelor de lucru în cadrul forului de conducere, acuzând lipsa
de receptivitate la propuneri constructive, la critici obiectuale ºi la
sugestii de îmbunãtãþire a muncii comunitare, motivând, în mare
parte, formula de adresare prin aceastã scrisoare publicã: „Recunosc
cã am ales o cale ieºitã din comun.(...) dau rezumatul motivelor:
experienþe de douã decenii m-au convins cã propunerile „blânde”,
obiºnuite fãcute la diferitele întruniri ale noastre au toate ºansele de a
se pierde fãrã urmãri; cuvântãrile rostite la congrese niciodatã n-au
fost luate în considerare în aºa mãsurã ca, în urma lor, sã se ºi schimbe
ceva (din timp ce documentele congreselor dovedesc cã sunt mereu
actuale aceleaºi probleme concrete). Se pune deci întrebarea: de ce sã
creadã oricine cã metoda propunerilor, cuvântãrilor obiºnuite va fi
tocmai acum cea mai folositoare? Nu e firesc sã ajungã omul la
concluzia cã aici nu mai ajutã decât o intervenþie gãlãgioasã, cum a
fost scrisoarea mea?” (Plic deschis, nr.1,1989, p.8-9). Un asemenea
angajament  la provocarea unui dialog între opinii ºi idei, între pãrþi,
conducere ºi românii de altã parte, îl oferea tocmai revista

formarea deopotrivã, dar, mai ales, deschiderea spre dezbatere
comunã a problemelor comunitare: „noi ne concentrãm atenþia asupra
unui teren publicistic puþin exploatat încã în domeniul de naþionalitate:
prezentarea sistematicã ºi discutarea deschisã-dacã se poate prin dialog
cu cititorii, a celor mai esenþiale fapte ºi probleme ale trecutului ºi
prezentului nostru românesc în Ungaria”. Un alt material
complementar, care aduce precizãri de nuanþã, refuzând cantonarea
în ºtiri informative sterile ºi preocuparea pentru o tribunã de idei,
aduce articolul suplimentar Ce înseamnã Informatorul?, conjugând
acþiunea de informare cu cea de formare ca român: „esenþa intenþiei
noastre cu aceastã revistã este de a aduce la cunoºtinþã mai cu seamã
pãreri, concepþii despre cele ce se întâmplã, ori se manifestã ca proces
în lumea noastrã de naþionalitate româneascã ºi în jurul ei” (nr.2/
1989, p. 2).

Am insistat asupra proiectului ºi programului acestei publicaþii
din Seghedin pentru acurataþea ºi curajul responsabile în asumarea
unui tip de atitudine novatoare pentru peisajul ziaristic românesc
din Ungaria. Cãci, în interiorul ei, revista împrospãteazã ºi structural
distribuþia pe rubrici ºi conþinuturi; cele douã numere sunt foarte
bogate în substanþã ºi au conturat un grup de opinie ºi atitudine, cu
cuvânt greu de spus în problematica arzãtoare a comunitãþii. Rubricile
de mare interes comunitar, Situaþia de naþionalitate, ªtiri ºi pãreri,
Informatorul creºtinilor, Sã ne uitãm în oglinda românitãþii ºi
naþionalitãþii noastre, Momente culturale, abordeazã, cu mult aplomb
obiectiv ºi critic problemele specifice românilor, dar ºi ecourile despre
naþionalitate în presa maghiarã. Incitante, prin umorul ºi ironia
subiacente, sunt intervenþiile de sub rubrica Observaþia lui Moº Ion
Roatã al nostru, cu aluzie la politica statului referitoare la naþionalitãþi,
în momentul pregãtirii unor noi acte legislative în domeniu.

Despre relaþiile  ºi concepþiile dintre gruparea de la Seghedin ºi
forul politic al românilor (UDRU), aflãm din revistã motivele acutizãrii
conflictelor, printre care o birocratizare ºi excesivã politizare a UDRU,
spiritul conservator care dominã activitãþile uniunii. La o întâlnire
dintre membrii catedrei ºi Gh. Marc, secretarul general al UDRU se
aduc explicaþii despre refuzul acestora de a colabora cu forul politic:
„Dupã experienþele noastre, Uniunea continuã sã activeze într-un cadru
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unor interviuri (cu Al. Andriþoiu, în nr. 2, 27 iun. 1980, Dan
Simonescu, în nr. 20, 21 dec. 1980), fie sub forma unor  comentarii
despre rolul unor personalitãþi româneºti în cultura Budapestei
secolelor XIX ºi XX (Tudor Arghezi la Budapesta, nr. 19, 7 dec. 1980,
George Enescu în R.P.Ungarã, nr. 13,24 mai 1981, Caragiale la
Veszprém, nr. 7, 28 mart. 1982). Pentru propagarea culturii, literaturii
ºi presei românilor din Ungaria, ziarul rezervã multe materiale de
diferite tipuri: interviu cu oficialii UDRU ori cu personalitãþi culturale
ale românilor (Gh. Martin, nr. 29, 13 sept. 1981, Petru Silaghi, nr.29,
12 sept. 1982, Gh. Marc, nr. 3, 26 febr. 1984, Al. Hoþopan, nr. 3, 1
mart. 1983, Gh. Mészáros, nr. 1, 1 ian. 1984), recenzii ºi prezentãri
de cãrþi ºi publicaþii româneºti ale comunitãþii (Foaia noastrã, nr. 9,
25 apr. 1982, 8, 29 mai 1983, nr. 11, 22 iun. 1985, Buletinul UDRU,
nr. 19, 12 oct. 1986, antologia Vântul care vine, în nr. 21, 30 nov.
1986, Mãrgãritarele Luciei Borza, nr. 14, 2 aug. 1987,  Ilie Ivãnuº, nr.
3, 24 febr. 1984). Pentru cunoaºterea contribuþiei ºcolilor româneºti,
revista rezervã subiecte din cele mai diverse, atât sub aspectul ideilor
vehiculate, cât ºi sub cel al formelor publicistice. Redactori ºi
colaboratori abordeazã problematica ºcolii fie din perspectiva
dascãlilor (Nagy Béla, nr. 17, 9 nov. 1980, Teodor Cosma, Gh. Pomuþ,
nr. 7, 28 mart. 1982), fie comentarii ºi note despre ºcolile româneºti,
îndeosebi cele de nivel superior (ELTE, nr. 4, 15 febr. 1981, nr. 2, 1
febr. 1986, Liceul Bãlcescu, nr. 6, 15 mart. 1981, catedra din Seghedin,
nr. 14, 30 mai 1982, nr. 5, 10 apr., 1983, 15, 18 aug. 1985, catedra
din Debreþin, nr. 19, 4 iul. 1982).

O parte din materiale publicate de aceastã revistã se ocupã ºi cu
problematica cultivãrii limbii ºi literaturii române în spaþiul maghiar,
fie pe calea undelor radio ori în cadrul emisiunilor televizate în limba
maternã (nr. 7, 10 aug. 1980 despre începutul emisiunilor radio, nr.
6, 22 apr. despre Ecranul Nostru), fie cu receptarea literaturii în presa
maghiarã (nr. 18, 23 nov. 1980, 37, 20 dec. 1981, 11, 3 iul.1983).

De semnalat cã, în afara redactorului ediþiei în limba românã,
Vasile Roxin, întâlnim semnãturi de prestigiu de la Foaia noastrã sau
de la catedrele de românã din Seghedin ºi Budapesta: Petru Cîmpian,
Tiberiu Herdean, Gh.Petruºan, Domokos Sámuel, G. Scridon, Ilie
Ivãnuº, Maria Berényi.

Informatorul. Materialele publicate în cele douã numere ne par cele
mai dense în idei ºi sugestii, care ar fi putut schimba radical viaþa
politicã. Sobrietatea ºi limpezimea articolelor, înaltul spirit civic ºi
un comportament de intelectual responsabil pentru destinul
comunitãþii, caracterizeazã aceastã revistã. Mihai Cozma a reuºit sã
strângã aici intelectuali reformiºti, cu experimentaþii Gh. Petruºan,
Petru Cîmpian, ªtefan Frãtean ºi mulþi dintre ei tineri, cu aptitudini
de jurnaliºti, Tiberiu Boca, Tiberiu Bordaº, Láng Zsuzsa. E un mare
semn de întrebare de ce revista nu ºi-a continuat apariþia în ritmul
susþinut avansat în primul numãr. Ne-ar fi oferit o presã alternativã
mult mai flexibilã ºi modernã în concepþie ºi structurã, un model  ºi
o eleganþã intelectualã de ziaristicã.

3.2. SÃPTÃMÂNA ÎN UNGARIA (1980–1987)

Caseta redacþionalã: organ al Oficiului Naþional de Turism
red-ºef: dr. Ede Tímár, red. ºef-adj. István Schütz,
responsabilul ediþiei în limba românã: Vasile Roxin
Adresa redacþiei: Budapesta, Lumumba utca 207, H.1145

Dupã întoarcerea ziarului ºi redacþiei periodicului românesc la
Jula, în 1971, practic Budapesta a rãmas fãrã o tribunã în limba
românã. Deºi aici exista grupul de ziariºti, activi în perioada
budapestanã a Foii noastre, ca ºi o serie de intelectuali ai comunitãþii
aflaþi la studii ori cu diferite profesii în Capitalã, pentru românii de
aici ideea unei publicaþii în românã se impunea cu asupra de mãsurã.
Prilejul s-a ivit pe filiera turismului cultural, promovat de politica
anilor ’80, prin oferta diferitelor minoritãþi, de la slovacã, germanã la
cea sârbã ºi românã. Astfel, publicaþia  pornea, prin alternanþã, la
început bilunar apoi, din 1983 lunar, ca suplimente în diferitele limbi
ale ziarului Magyar Hét, organ al Oficiului Naþional de Turism.

Douã zone importante abordeazã aceastã publicaþie româneascã:
una despre relaþiile româno-maghiare, cealaltã despre activitãþile ºi
personalitãþile comunitãþii româneºti. E de apreciat consecvenþa  ºi
seriozitatea cu care Vasile Roxin, foarte activ în paginile acestei
publicaþii, întreþine dialogul cultural româno-maghiar, fie prin formula
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Astfel cã revista Liceenii porneºte la drum în septembrie 1999, nr. 1,
cu un profil specific vârstei adolescentine. Ca structurã ºi conþinut,
revista iese din tradiþia paginilor de tineret ale ziarului românesc,
printr-un gen de nonconformism ºi spirit inovator la nivelul
rubricaturilor. Câteva din acestea sunt de reþinut pentru sfera de
interes a cititorului tânãr: Ce trebuie sã ºtiþi despre profesori, Moda,
Sex, Muzica, Film, Star-flash, Vedete, Sãnãtate, Cosmeticã.  Revista
încearcã ºi o punte cu istoria ºi vremurile trecute, în special, în scurte
interviuri cu personalitãþi ale comunitãþii, care s-au implicat în
activitãþile liceului ºi ale tinerilor (Ilie Ivãnuº, nr.1/ 1999, istoria
liceului julan la 50 de ani, nr. 3/1999, Ana Criºan, nr. 4/1999, Iuliana
Jurãu Rad, nr. 1/2000, Gh. Nistor, Teodor Covaci, sept. 2000, Ioan
Ruja, oct. 2000). Un alt spaþiu este rezervat tinerilor liceeni, fie sub
forma unui montaj cu scurte intervenþii despre motivaþia urmãrii
cursurilor liceului românesc (nr. 2/1999), fie cu evocãri culturale
româneºti (Mihai Eminescu, nr. 1/ ian.2000), fie despre ºcoalã ºi
vacanþã (sept. 2000). De apreciat cã majoritatea materialelor sunt
realizate de elevi ai liceului, unii aflaþi la ora debutului ziaristic ºi
încurajaþi apoi sã scrie ºi în Foaia româneascã: Edit Bordaº, Andreea
Gurzãu, Tiberiu Netea, Adam Sucigan, Rita Ruja. O colaborare
susþinutã o are ºi Iulia Kaupert, de la radio Seghedin, care întreþine
interesul pentru lumea muzicii noi, din ciclul Party Time. Rubricile
de divertisment, Rebus, Teste, Horoscop, Sport completeazã profilul
eterogen al unei reviste dinamice ºi mereu surprinzãtoare. Ca în
celelalte cazuri, ºi aici pare inexplicabilã sistarea apariþiei revistei
liceenilor, când aceºtia au volubilitatea vârstei ºi tenacitatea actului
de a face cunoscute iniþiativele ºi preocupãrile lor. Profesorii lor de la
liceu ar putea relansa o publicaþie în care exerciþiul public al limbii ºi
stilului jurnalistic poate încuraja ºi susþine formarea viitorului jurnalist
al comunitãþii.

Ultimul numãr al publicaþiei, apãrut la 25 octombrie 1987, anunþã
cã de la 1 februarie 1988, revista în diferitele limbi îºi va schimba
titlul în Anotimpuri maghiare, lucru care nu s-a mai împlinit. Apariþia
ei, în aceºti ani, 1980–1987, deºi neregulatã ca ritm ºi numãr de
pagini, cu neglijenþe în evidenþa anilor de apariþie, a diversificat peisajul
ziaristicii româneºti din Ungaria. O datã cu dispariþia ei, chiar ºi
redactorul Vasile Roxin a încetinit mult ritmul de colaborare la
celelalte publicaþii româneºti.

3.3. LICEENII (1999–2001)

Caseta redacþionalã: revista adolescenþilor români din Ungaria
Colectiv redacþional: Zoltan Baktai, Edit Bordaº, Zsolt Cserháti,
Andrea Gurzãu, Alina Mesaroº, Petra Mihuþ, Cristina Novac,
Adam Sucigan ºi Eva Iova
Adresa redacþiei: Jula, Piaþa Liceum nr. 2

Deschiderea periodicului românesc de la Jula spre cititorul ºi
aspirantul la publicitate tânãr, îndeosebi spre adolescentul licean s-
a manifestat, cum am vãzut, prin acordarea unui spaþiu tipografic,
uneori destul de generos, exclusiv al tinerilor. Încã din primul an de
apariþie, Libertatea noastrã, fãcea periodic loc unor pagini, sub titlul
Vocea tineretului. Acestea apãreau cu regularitate în interiorul ziarului,
pentru ca din 1953, sã iasã separat de publicaþia-mamã. O vreme,
paginile purtau ºi titlul Pentru tineret, ori Pentru tineretul nostru, pentru
ca în jurul anilor ’75 sã fie reactivate  paginile din Vocea tineretului,
seria nouã, abandonate ºi acestea dupã câþiva ani de apariþie.  Întrucât
conþinutul acestor pagini fãceau trimitere la activitãþi ale elevilor ºi
studenþilor, iar semnãturile aparþineau tinerilor, mulþi viitori jurnaliºti,
se impunea apariþia unei reviste de profil. Exerciþiul publicistic din
aceste tentative constituia o incintã în formarea unui grup de ziariºti.
ªi poate, nu întâmplãtor, cum Eva Iova, directorul ziarului românesc,
s-a afirmat în aceste pagini de tineret, ºi cum acelaºi redactor iniþia
la radio Seghedin un ciclu de emisiuni De la paiºpe la optºpe – Liceenii,
sã vinã din partea redacþiei periodicului propunerea ºi suportul logistic
pentru scoaterea unei reviste a adolescenþilor români din Ungaria.
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gãzduia în primii doi ani ºi un supliment Vocea tineretului, nevoia
reluãrii unor materiale publicate în cursul anului a determinat redacþia
sã editeze la sfârºitul fiecãrui an un volum distinct ºi compact,
Calendarul nostru. E o revistã-carte tip magazin care cuprinde atât
informaþii despre activitãþile politice ºi culturale de peste ani, în zona
politicii naþionale maghiare, cât ºi aspecte legate strict de comunitatea
româneascã. De acum se contureazã ºi structura ºi conþinutul acestui
magazin de presã. Rubrica ºtiri din þarã, sub forma unei cronici a
evenimentelor de peste an, apoi rubricile despre aspecte din viaþa
ºcolilor noastre ori despre viaþa culturalã a românilor.

Fiindcã momentul  apariþiei Calendarului este apropiat de cel al
începerii ºcolilor în limba românã (ºcoala ºi liceul din Jula, ºcoala
pedagogicã din cadrul liceului ori ºcoala superioarã de la Budapesta),
e firesc ca în primii ani de apariþie ai Calendarului sã aparã multe
informaþii ºi materiale despre ºcoalã, elevi, profesori, absolvenþi. De
aceea, o serie de materiale din perioada 1952–1960 sunt semnate de
profesori ºi elevi, care au devenit ºi principalele surse de alimentare
a publicaþiei. Calendarul nostru  apare în primul sãu numãr la sfârºitul
anului 1951, indicând pe pagina de titlu anul 1952. Cu Calendarul
pe anul 1956, redactarea magazinului trece în sarcina unui comitet
de redacþie, cu Dumitru  Suciu redactor-ºef ºi editor Ilie Moldovan,
pentru ca în 1957, Calendarul sã aparã la Imprimeria Statului de la
Budapesta sub editorul responsabil ªtefan Kecskédi. Transferul
apariþiei ziarului ºi a suplimentului anual la Budapesta coincide cu
reorganizarea vieþii politice a românilor ºi crearea UDRU, care devine
ºi editorul Calendarului, prin Petru Silaghi, din anul 1958. Reþinem
din primul numãr materialele de sintezã despre ºcolile româneºti,
precum ºi despre activitatea UCRU ºi susþinerea activitãþilor în satele
ºi comunele româneºti. Editorul responsabil din partea Uniunii era
Ilie Moldovan, post similar celui din redacþia ziarului. Date despre
absolvenþii  primei promoþii a liceului (Calendar 1954), ca ºi despre
numirea unor profesori (Calendar 1953) ori despre stadiul pregãtirii
unor studenþi la Budapesta (Calendar 1955) sunt corelate cu materiale
despre activitatea culturalã ºi implicarea unor animatori locali în
iniþiativa înfiinþãrii unor echipe culturale pe lângã cãminele ori casele
de culturã (Calendar 1955, despre Mihail Papp iniþiatorul echipei

4.Presa-magazin: CALENDARUL NOSTRU/ ROMÂNESC
(1952–2003)

Caseta redacþionalã: magazin al ziarului
Libertatea noastrã/Foaia noastrã/Foaia româneascã
Colectiv redacþional:
editor responsabil: Ilie Moldovan (1952–1956), ªtefan

Kecskédi (1957), red-ºef: Dumitru Suciu (1954–1956); alþi
redactori: Al. Hoþopan, Edda Illyés, T. Herdean, ªtefan Oroian,
Ana Radici, Eva Ruja Bányai, Mihai Kozma, Eva Iova

 Tipografia Jula, Gheorghe Kendrea (1952–1956), Tipografia
Imprimeria Statului Budapesta (1957), Tipografia Bichiºciaba

De departe lectura cea mai agreabilã ºi mai plinã de substanþã o
oferea Calendarul, publicaþia anualã-supliment al ziarului periodic
românesc. Aproape cã era aºteptat cu poftã mai sporitã la citit decât
ziarul însuºi, nelipsind din biblioteca româneascã a fiecãrui intelectual,
îndeosebi a  celui din satele româneºti. Într-un dialog neconvenþional,
pe care l-am purtat la casa regretatului Gheorghe Dulãu din
Micherechi, cu câtva timp înainte de a muri, acesta s-a bucurat cu
temei cã poate sã-mi arate în biblioteca sa de suflet cã este, poate
singurul, ce deþine colecþia mai veche a Calendarului ºi cã a avut un
rol important în popularizarea ºi rãspândirea acestui magazin în
familiile româneºti din comunã.

Editarea calendarelor, sub forma unor magazine cât mai variate ºi
complete, este o practicã veche a ziaristicii româneºti, ºi nu numai,
datând din vremea cunoscutei Tipografii de la Buda. În bunã parte,
aceste publicaþii trebuiau sã suplineascã nevoia de carte, mai greu
accesibilã publicului obiºnuit, dar ºi sã popularizeze cunoºtinþe din
diverse domenii ale cunoaºterii. De aceea prezenþa lor în casele
bãtrâneºti de azi e un semn al pãtrunderii acestei forme ziaristice în
cultura de mase. Cu cuvintele sãteanului citit, gãseºti de toate ºi
pentru toþi în asemenea volume anuale, de la politicã la economie,
de la culturã ºi ºcoalã la umor ºi rebus, de la informaþii generale la
ilustrãri particulare, de la istorie la literaturã.

Cum în 1951 pornea ziarul periodic Libertatea noastrã, care
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Gh. Santãu, Gh. Martin, Edda Illyés, ªtefan Oroian, Mihaela Bucin
etc). În lunga sa tradiþie de peste 50 de ani, Calendarul s-a îmbogãþit
structural ºi în tehnicile de redactare. ªi-a organizat, dupã 1970,
rubricile, mult mai bine delimitate (politica, viaþa de minoritate,
cronica anului în ºtiri ºi imagini, viaþa ºcolarã, viaþa culturalã,
literatura, umor) ºi deschiderea spre articole mult mai ample, unele
chiar studii de specialitate. Aceastã publicaþie ºi-a câºtigat în prestigiu
ºi prin oferta de materiale de culturã generalã, de la probleme de
istorie universalã, la curiozitãþi din lumea numerelor ori a
monumentelor antichitãþii. Medalioane despre personalitãþi istorice
ori politice, culturale ºi literare, cu prilejul diferitelor aniversãri ori
comemorãri, stau alãturi de creaþii de literaturã beletristicã din
literatura românã ori chiar din autori români din Ungaria.

Prin informaþiile pe care le aduc despre activitãþile culturale ori
din viaþa ºcolii, în decursul anilor, Calendarele sunt un preþios
document de epocã, din care cercetãtorul poate afla date despre fapte
ºi oameni, despre implicarea activiºtilor culturali în programele
comunitãþilor româneºti. Ele sunt ºi o probã de discurs experimental
la  nivelul ideologiei timpului. În ultima vreme, suportul informaþional
s-a lãrgit considerabil, lãsând loc ºi activitãþilor din zona religiilor
românilor din Ungaria (ortodoxismul, baptismul). De apreciat ºi
indexul persoanelor nãscute, botezate ori decedate din comunitãþile
româneºti, aºa încât cel care se intereseazã de o anumitã persoanã
poate afla date certe despre locul de baºtinã ºi anul naºterii ºi al
morþii. Câteva pagini de umor, rebus ºi jocuri distractive completeazã
acest magazin anual.  De semnalat cã multe din studiile ºi creaþiile
care au vãzut lumina tiparului în paginile Calendarului au constituit
un preambul publicistic pentru dezvoltarea lor la nivel de volume
individuale de autori, cazul lui Gh.Petruºan, Lucia Borza, Ilie Ivãnuº,
Mihai Cozma, Maria Berényi, Gh. Santãu, Petru Popuþa ºi atâþia alþii.

Fiind cel mai longeviv magazin de presã ºi cel mai dens cantitativ
(de la 100 la 250 pagini), Calendarul este ºi cel mai complet album
de imagini foto din viaþa ºi activitãþile comunitãþilor româneºti, o
adevãratã arhivã în imagini a tot ce s-a legat peste ani de românitate.
De aceea, aici gãsim ºi toate formele jurnalistice inventariate de noi
în primul capitol al cãrþii, de la interviu ºi comentariu la ºtire ºi reportaj

culturale la Pocei, Calendar 1957, Gh. Nistor despre 10 de la înfiinþarea
ansamblului românesc din Aletea).

Formarea primei generaþii de cadre autohtone ºi probleme ale
învãþãmântului de minoritare ocupã un loc important în tematica
calendarelor. Intrarea primilor dascãli în activitate (Teodor Cosma,
Gh. Misarãº, Olga Soldan, Petru Popuþa, Cornelia Magori, Petru Silaghi,
în Calendar 1955) aduce cu sine ºi primele articole despre rolul
pedagogilor în promovarea culturii de minoritate (Kovács Péter, în
Calendar 1957, Marius Turcu în Calendar 1958). O menþiune aparte
pentru aceºti primi ani de apariþie  este ºi problematica schimburilor
culturale româno-maghiare, fie prin câteva materiale de istorie
culturalã (Pálffy Endre, în Calendar 1957, 1959) fie prin consemnarea
unor vizite ale scriitorilor români în Ungaria (Eusebiu Camilar în
Calendar 1955) ori vizite de studii ale profesorilor ºi studenþilor în
România (în Calendar 1956).

În ce priveºte contribuþia unora dintre  redactori, colaboratori ori
corespondenþi la realizarea Calendarului, amintim cã aproape aceleaºi
semnãturi de la ziar apar ºi aici, nume care vor deveni prezenþe pe
tot parcursul apariþiei Calendarului. Ele aparþin colaboratorilor externi,
în mare parte profesori de la ºcolile româneºti, unii dintre ei autori ºi
de texte literare (poezie ori prozã): Ilie Ivãnuº, Ioan Hotea, Mihail
Bernula, Gh. Criºan, Gh.Ciotea, Gh. Mészáros, Ion Muntean, Teodor
Cozma, Pálffy Endre, Marius Turcu, Gh. Nistor, P. Silaghi.

Calendarul  urmeazã, ca ºi ziarul, scrierea ortograficã maghiarã a
numelor de persoane ºi a localitãþilor, pânã în anul 1955, când se
trece la grafia românã. O parte din colaboratori menþin însã
semnãturile în grafia maghiarã (P. Szilágyi, Gh. Mészáros).

Din anul 1951 Calendarul apare fãrã întrerupere, doar cu titlul
nuanþat, din 1991, Calendarul românesc, ºi cu modificarea patronului
de editare, de la UDRU revista-magazin, ca ºi ziarul care o gãzduieºte,
revin la UCRU, sub egida Editurii Noi. Practica editãrii a fãcut ca, în
cursul anilor, Calendarul sã cadã în sarcina alternativã a câte unui
redactor din interiorul redacþiei (Petru Anton, Pálffy Endre, Al.
Hoþopan, Ioan Sz. Kiss, Edda Illyés, T. Iuhas, T. Herdean) sau din
afara ei (Mihai Cosma, Gh. Petruºan, Lucia Borza). Pe lângã editorul
responsabil redacþia adaugã ºi un lector al magazinului (Lucia Borza,
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de formare a studenþilor, cât ºi în activizarea forurilor de reprezentare
civilã a românimii din Ungaria (autoconducerea minoritarã, uniunea
culturalã).

Dacã o bunã parte din activitatea acestor cadre universitare a
fost receptatã de ziarul sãptãmânal Foaia româneascã, aspiraþia ºi
ambiþia colectivului de la Seghedin au dus la constituirea unor
preocupãri de substanþã privind cultura, istoria, limba ºi literatura
conaþionalilor lor. Astfel cã proiectul unei publicaþii proprii, datând
încã din 1989 (când aceeaºi catedrã scoate un numãr intern de revistã,
Informatorul), capãtã contur împlinit în 1997, când apare revista
catedrei, Convieþuirea–Együttélés. Revista ºi-a propus de la început
sã fie o tribunã a intelectualitãþii româneºti, deschisã spre o
„convieþuire” culturalã, spre relaþiile cu românii de oriunde ar fi, dar
ºi cu maghiarii, în mijlocul cãrora trãiesc ºi activeazã împreunã de
atâþia ani. Aºa se explicã programul deschis, invitaþia adresatã
deopotrivã românilor ºi maghiarilor, pornind de la o realitate care nu
e deloc de neglijat, bilingvismul: „Fiind ºi noi, românii din Ungaria,
bilingvi, scriind ºi publicând când în limba românã, când în limba
statului în care trãim de când ne ºtim, însuºindu-ne ambele culturi ºi
de aceea având o dublã identitate, «creaturã»  a împrejurãrilor istorice
ºi a amestecului de etnii din centrul, sudul ºi estul Europei, este, cred,
un lucru firesc ca într-o revistã eminamente româneascã sã aparã,
când e cazul, ºi articole în limba maghiarã.” (Gh. Petruºan, ªi totuºi:
Convieþuirea, an I, nr. 1, 1997)

Revista are regim de apariþie trimestrialã, ajungând în 2002 la
numãrul 18–19. Editorii revistei sunt Catedra de limbã ºi literaturã
românã din cadrul Universitãþii din Seghedin (fostul Institut Pedagogic
„ Juhász Gyula”), Autoconducerea minoritarã românã, Asociaþia
culturalã a românilor din Seghedin, Parohia Ortodoxã Românã din
Seghedin, ºi un colectiv destul de eterogen în compoziþie, de la
redactori radio-tv (Tiberiu Boca, Petru Cîmpian, ªtefan Crâsta), la
redactori din presa scrisã ( ªtefan Oroian) ºi, sigur, profesori ai catedrei,
Mihai Cozma, Ana Hoþopan, Mihaela Bucin. ªeful catedrei (pânã în
2003), profesorul Gheorghe Petruºan este editor responsabil ºi spiritul
veghetor, care face ca revista sã capete cote valorice tot mai sporite.

De-a lungul celor ºase ani de apariþie, revista ºi-a conturat profilul,

ori studiu de caz.  Binevenitã este, de câþiva ani încoace, ideea unui
sumar al Calendarului, pentru orientarea intereselor de lecturã ale
cititorilor, sumar absent pânã la venirea Evei Iova la conducerea
ziarului. De asemenea o grupare mai riguroasã a materialelor,
alternanþa adecvatã a textului cu imaginile foto, recuperarea unor
ilustraþii document din arhiva redacþiei. Nu ar dãuna, credem, sã fie,
din când în când, inserate ºi documente din arhiva Calendarului însuºi,
cu semnãturi de-acum dispãrute, materiale care ar oferi date despre
cum a evoluat stilul ºi limbajul publicistic la acest magazin popular.

5. Presa culturalã ºi ºtiinþificã

5.1. CONVIEÞUIREA (1997–2003)

Caseta redacþionalã:
publicaþie a Catedrei de limba românã, Seghedin
Colectiv redacþional: Tiberiu Boca, Mihaela Bucin, Petru
Cîmpian, Mihai Cozma, ªtefan Crâsta, Miskolczy Ambrus,
ªtefan Oroian, Eva Iova
Editor responsabil: Gh. Petruºan
Adresa redacþiei: 6725 Seghedin, Hattyas sor 10

Datã fiind importanþa centrului de formare a intelectualitãþii
româneºti, oraºul de pe Tisa, Seghedin a devenit, prin tradiþie, ºi  un
centru de românitate, prin activitatea prestigioasã a Catedrei de
românã, din cadrul Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”. Catedra
de aici, datând din anii ’60, ºi-a construit, cu timpul, un profil bine
distinct în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior, atât prin
finalitãþi , cât ºi prin activitatea de implicare în treburile comunitãþii
româneºti. Era, dupã anii ’55–’60, prima catedrã cu profesori
autohtoni, adicã dintre românii din Ungaria, precum prof. Mihai Cosma
(cãruia i-am rezervat în paginile Clipei un profil de intelectual) ºi
ºeful catedrei, prof. Gheorghe Petruºan, pe care l-am vãzut în
secvenþele anterioare, ca ºi noile achiziþii, dupã anii ’90, prin prof.
Ana Hoþopan ºi, recent, Mihaela Bucin. Micul colectiv s-a arãtat de
la început foarte harnic ºi prolific  atât în prestaþia muncii didactice
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menþinerea identitãþii de spiritualitate, tradiþie ºi limbã. E de subliniat
cã intelectualitatea ºi-a asumat rolul de veghetor al acestor fenomene
ºi cã, în ultima vreme, cum reiese din articolele din revistã, se implicã
în proiecte serioase, de duratã, care sã stopeze, cel puþin, efectele
fenomenelor de care am vorbit. Pe acest temei apar ºi dialogurile cu
profesori sau redactori în pensie, care sunt cãutaþi pentru experienþa
ºi verticalitatea caracterului lor, de la Gheorghe Martin, Al. Hoþopan,
la Mihai Cozma, Gh. Dulãu ºi alþii.

Secvenþele despre cãrþi, publicaþii apãrute în comunitate, ca ºi
profiluri despre artiºti (precum ªtefan Oroian aniversat în 1997 la 50
de ani), pagini de literaturã, despre creaþiile autorilor români în
enciclopediile maghiare ori cu creaþii ale autorilor autohtoni (Maria
Berényi, Mihaela Bucin, Ilie Ivãnuº), precum ºi aspecte ale folclorului
(compoziþii literare, obiceiuri specifice, obiecte etnografice)
completeazã caracterul de revistã culturalã deschisã. Un numãr
integral din 1998 a fost rezervat învãþãmântului românesc din Ungaria,
cu problematica ºcolilor de naþionalitate, dar ºi cu interesante
propuneri de îmbunãtãþire a programelor ºi manualelor ºcolare.
Numãrul  4 din 1999 rezervã pagini de istorie a personalitãþilor
române (Grigore Moldovan, Ioan Slavici), nr. 1 din 2000 se ocupã cu
semicentenarul presei periodice româneºti (de Cornel Munteanu),
iar nr. 2–3 din 2000 de cei  150 ani de la Revoluþia de la 1848, cu
implicaþiile politice ºi culturale pentru românii din imperiu (de Gh.
Petruºan). Aminteam ºi de semnãturile diverse, ale celor care
colaboreazã la Convieþuirea, din Ungaria: Gh.Petruºan, Mihai Cozma,
Ana Hoþopan, Mihaela Bucin, Miskolczy Ambrus, Anamaria Brad,
Tiberiu Boca, ªtefan Crâsta, M. Berényi, Petru Cîmpian, Florica Santãu;
din România: Ioan-Aurel Pop, Eugen Glück, Ion Buzaºi, Vasile Voia,
Narcisa ªtiucã, Alexandru Roz, Weber Peter, Elena Munteanu, ªtefan
Gencãrãu, George Irimiaº ºi subsemnatul.

Ritmul neregulat al apariþiei revistei de la Seghedin face ca multe
materiale sã-ºi piardã actualitatea; deºi, revista este aºteptatã cu
deosebit interes de cititorii români din Ungaria, fiind una din cele
mai preþuite reviste sub aspect valoric. În ultima vreme, de când
activeazã un colectiv tânãr ºi lãrgit, acoperind ºi catedra din Budapesta
ori Liceul românesc din Jula, putem întrevedea un bun viitor revistei,

fixându-ºi câteva importante repere culturale ºi structurale, dupã cum
ºi-a diversificat aria colaboratorilor, apelând atât la resurse interne,
cât ºi la semnãturi de prestigiu din România. Cele mai cotate valoric
ºi  substanþiale pagini de opinii ori de studii sunt rubricile constante
de la numãr la numãr precum: Istorie, Învãþãmânt, D’ale noastre,
Tradiþii, Arta cuvântului, Semn de carte, Limba, Revista cãrþii, Evocare,
Sãrbãtori .

Semnificative, prin mesajul lor, sunt materialele despre identitatea
românilor din Ungaria, care pun din capul locului cu acuitate
probleme de stabilire, menþinere ºi îmbogãþire a patrimoniului
comunitar. Dacã ar fi sã amintim doar Coloritul românesc al
Seghedinului (nr. 1/ 1997), Identitatea de limbã a românilor din
Ungaria (nr. 2–3, 1997) de Mihai Cozma, modul elegant ºi retorica
identitarului aparþin unei atitudini intelectuale de mare onestitate.
O realitate vie, precum cea a bilingvismului, ºi, mai avansat, cea a
asimilãrii, care-ºi fac tot mai simþite efectele la nivelul generaþiei
actuale, trãdeazã statutul ingrat al românilor din Ungaria. Întrebãri
grave precum, cine suntem? de unde ne tragem? cum am ajuns în
situaþia minoritarului? ce am fãcut pentru a ne pãstra identitatea la
toate componentele ei?, rãmân încã suspendate de multe dileme,
cãrora politica statului este încã departe de a le da un rãspuns
punctual.

Complementare sunt articolele legate de personalitãþi româneºti
din secolele trecute, care au activat în cadrul comunitãþii, sau despre
istoria unor locuri ºi oameni, cu elementele de culturã specifice. De
la  sinteza Românii din Ungaria ºi anul 1918 de Ioan Aurel-Pop,
Emanuil Gojdu – adept al multiculturalitãþii de Gh. Petruºan (nr. 1–
2, 2002), la evocarea prof. Gáldi Laszló de Kese Katalin (nr. 2–4,
2000), 60 de ani de la naºterea lui Lucian Magdu de Gh. Petruºan (nr.
2–3, 1997), pânã la problematica spiritualã  ºi cea a ºcolilor româneºti,
Rãspândirea religiei baptiste în com. româneºti: Chitighaz, Cenadul-
Unguresc, Micherechi, Apateu ºi Crâstor (nr.1 / 1997), Politica naþionalã
a lui Andrei ªaguna în Revoluþia din 1848–1849 din Transilvania de
Nyulas Tünde (nr. 2–4, 2000), O ºcolarizare deosebitã: începutul
învãþãmântului românesc la Aletea de Petru Popuþa (nr. 1, 1997),
aceste intervenþii insistã pe rolul istoriei, bisericii ºi al ºcolii în
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înainte de 1989. Soliditatea  materialelor publicate aici, originalitatea
ºi ineditul ideilor ºi documentelor vehiculate, gradul înalt de
responsabilitate ºtiinþificã ºi intelectualã a autorilor, au fãcut ca
aceastã revistã sã ducã la constituirea unui for al cercetãtorilor români
din Ungaria ºi instituirea unui program mult mai riguros ºi susþinut
de lucru în echipã. Nu greºim dacã afirmãm cã  ucenicia intelectualilor
de la revista Timpuri va pregãti terenul ºi va alimenta forþa intelectualã
a viitorului Institut al cercetãtorilor români din Ungaria (1993) ºi a
publicaþiilor acestuia, de care ne vom ocupa puþin mai încolo.

Primul numãr al revistei, cel din 1985, este mai eterogen  atât
prin temele propuse, cât ºi prin colaboratorii sãi, dar creioneazã
orientãrile colectivului spre problematica cunoaºterii istoriei, limbii
ºi culturii comunitãþii. Despre aspecte ale istoriei locale ºi culturale
scriu Fodor Péter (românii din judeþul Hajdú-Bihar), Maria Berényi
(presa românã din Transilvania ºi Ungaria, 1821–1918), Gh. Petruºan
(Iosif Vulcan ºi teatrul românesc). O contribuþie deosebitã la valoarea
numãrului, dar cu prezenþe ºi în celelalte nume, o aduc materialele
foarte bine documentate ºi structurate, privind  limba românã în
comunitatea românilor din Ungaria (Situaþia limbii noastre materne)
ale lui Mihai Cosma. Preocupãrile sale adânci ºi consecvente, privind
soarta limbii ºi a mediului social în care ea este exersatã, corelate cu
tratarea raporturilor între limba literarã ºi limba vorbitã în interiorul
comunitãþii, atrãgând atenþia asupra presiunii limbii maghiare asupra
limbii materne. Nu e unicul material al lui Mihai Cosma care trage
acest semnal de alarmã asupra stãrii limbii de naþionalitate ºi asupra
motivaþiilor care dicteazã uzanþa limbii, între cea vorbitã acasã ºi
cea majoritarã, impusã de necesitãþi sociale: „…interesele existenþiale
ale oamenilor, dictate de practica vieþii, sunt mai mult de partea
însuºirii ºi folosirii limbii maghiare, decât a celei româneºti. În
activitatea noastrã de cultivare a limbii, principalele elemente de
motivaþie pe care putem conta sunt conºtiinþa de naþionalitate ºi
dragostea faþã de limba maternã. (…) Pânã când educaþia referitoare
la conºtiinþa de neam a elevilor se face pe baza unor motive «general-
româneºti» e greu de aºteptat ca ei sã fie convinºi de necesitatea
pãstrãrii limbii materne în calitatea lor specialã de «români din
Ungaria», în condiþii care oferã destul de puþine perspective pentru

chiar un demers fericit în constituirea unei tradiþii. Gheorghe Petruºan,
aniversat de curând, la 65 de ani, poate jubila cu multã acoperire în
actul sãu de mentor al acestei publicaþii. Ceea ce nu e deloc puþin.
Iar revista pe care a iniþiat-o continuã sã ne ofere surprize intelectuale
plãcute de la un numãr la altul.

5.2. TIMPURI (1985–1989)

Caseta redacþionalã: revistã de culturã, publicaþie a UDRU
Colectiv redacþional: Maria Berényi, Lucia Borza, Ion Budai,
Elena Csobai, Gh. Dulãu, Tiberiu Herdean (redactor),
Al. Hoþopan, Ioan Sz.Kiss, Mihai Cosma, Ioan Magdu,
Teodor Oltean, ªtefan Oroian (tehnoredactor), Gh. Santãu
Editor responsabil: Gh. Marc, secretar general al UDRU
Redacþia: 5701, Jula, Dózsa György u. 8

Abundenþa de materiale, ca ºi dezvoltarea lor la nivelul unor studii
cu caracter ºtiinþific, mult mai ample decât un articol de ziar, ca ºi
constituirea unui grup de cercetãtori, cu reale preocupãri în zonele
cheie ale problematicii identitare (istorie, limbã, culturã, tradiþii,
bisericã) au pus presa periodicã româneascã în faþa unor  exigenþe
tot mai crescânde, decât putea oferi spaþiul destul de restrâns al
ziarului. Intelectualii  deja formaþi la Budapesta ori Seghedin ºi
constituiþi în jurul anilor ’80 în diferite forme de asociere culturalã
au decis momentul potrivit, sfârºitul anului 1984, pentru a iniþia o
revistã de culturã, cu un puternic caracter elitist, rezervatã exclusiv
studiilor mai largi rezultate din cercetare. În mai multe rânduri,
redactorii adreseazã un apel Cãtre cititori în care motiveazã apariþia
revistei, încercând astfel sã imprime o tematicã adecvatã numãrului
respectiv, cu fundament în conºtiinþa identitãþii naþionale: „E
momentul oportun pentru a beneficia atât de condiþiile obiective, cât
ºi de factorii subiectivi ce pot da un impuls cercetãrilor ºtiinþifice vizând
istoria, cultura, limba naþionalitãþii române” (Timpuri, 1986).

Datã fiind diversitatea cercetãrilor, ca ºi interesele de studiu ale
membrilor redacþiei ºi ale colaboratorilor din afara ei, revista anualã
Timpuri este cea mai solidã iniþiativã în presa culturalã din Ungaria,
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folosirea în viaþã a cunoºtinþelor de limbã românã” (Situaþia limbii
noastre materne în Timpuri, 1985, p. 25–34). Mihai Cosma revine în
numãrul pe anul 1988 cu un studiu mai amplu ºi aplicat la
problematica învãþãmântului în limba românã, dezvoltând idei legate
de adecvarea metodicã a predãrii limbii române în condiþiile ºcolilor
cu limba de predare românã ºi a celor în care limba românã este doar
obiect de studiu. Materialul publicat aici, Necesitatea ºi posibilitãþile
unui învãþãmânt românesc de calitate, este unul de sintezã care
accentueazã situaþia limbii de minoritate ºi propune soluþii de
salvgardare a limbii în cazul obiectelor neromâneºti. Baza de
construcþie rãmâne limba utilizatã în interiorul comunitãþii, apelându-
se la datele culturii tradiþionale, de unde ar trebui sã înceapã educaþia
conºtiinþei de naþionalitate: „La nivelul instinctiv al existenþei de
naþionalitate identitatea românã este determinatã de obiceiurile de
ambianþã, adicã de faptul cã pentru a se acomoda sistematic mediului
înconjurãtor e obicei sã se converseze în limba românã,  ºi sã se
urmãreascã la fel ºi alte tradiþii româneºti. Cu cât este mai viu acest
obicei, cu atât va fi mai neclintitã conºtiinþa de român. În astfel de
împrejurãri, învãþãmântul românesc va trebui sã tindã inevitabil spre
îmbogãþirea notelor etnice ale elevilor, spre ridicarea utilizãrii instinctive
ale acestor note la nivelul conºtiinþei, apoi spre formarea conºtiinþei de
român în conºtiinþã de sine, toate acestea în scopul de a asigura condiþii
mai eficace pentru pãstrarea identitãþii.”

Revista aduce ºi contribuþii la cunoaºterea istoriei ºi culturii locale,
prin câteva studii documentare ºi de interpretare a unor fenomene
legate de spiritualitatea româneascã. De la numãr la numãr, revista
îºi completeazã  ºi diversificã paleta colaborãrilor. Scriu cu temei în
paginile revistei Ana Borbély (probleme lingvistice), Ambrus Miskolczy
(istorie), Ion Octavian Rudeanu, Ion Magdu (spiritualitate), Elena
Csobai (istorie culturalã).

Ultimul numãr, apãrut în 1989, unul din cele mai dense calitativ,
pregãteºte constituirea colectivului de cercetãtori care vor forma în,
1993, Institutul de cercetãri al românilor din Ungaria. Este ºi numãrul
care se apleacã mai mult asupra chestiunilor de naþionalitate, prin
întoarcerea spre ce este specific românilor din Ungaria, etnografia,

tradiþiile, biserica, graiul. Revista Timpuri a pregãtit terenul
publicaþiilor Institutului, de la Simpozion la Annales, într-un program
mult mai riguros de conþinut ºi ritm de apariþie.

5.3. ALMANAH (1993, 1995, 1997, 2000)

Caseta redacþionalã:
publicaþie a Societãþii Culturale a Românilor din Budapesta
Colectiv redacþional: Ana Borbély, Maria Berényi,
Caterina Tiritean, Cornelia Nemeº

Cum Budapesta a rãmas practic fãrã presã în limba românã ºi
faptul cã aici activa o importantã comunitate româneascã organizatã
în autoguvernãri, societãþi, asociaþii, Societatea culturalã românã din
Capitalã a gãsit de cuviinþã sã angajeze o iniþiativã publicisticã menitã
sã-i înregistreze acþiunile ºi programele, sã facã cunoscute intenþiile
ºi preocupãrile membrilor ei. Revista Almanah, într-o apariþie cam la
doi ani, ºi-a conturat, în cele patru numere apãrute pânã acum, un
profil cultural distinct în peisajul ziaristic budapestan. Câþiva inimoºi
intelectuali, Lucia Borza, Emil Bodirca, Ana Borbély, ªtefan Mureºan,
Maria Berényi, Cornelia Târnovan Nemeº, ªtefan Frãtean, Petru
Mândruþãu, Gh. Mészáros, Ecaterina Tiritean, Petru Popuþa ºi alþii, au
pus bazele unei societãþi culturale, cu un program destul de ambiþios,
care sã strângã forþele active ºi creatoare ale comunitãþii din
Budapesta: simpozioane, aniversãri, întâlniri culturale, prezentãri ºi
lansãri de volume ºi autori, ºedinþe de cenaclu.

Primul numãr apare în 1993 ºi cuprinde scrieri în românã ºi
maghiarã ale membrilor societãþii, de la probleme de istorie
budapestanã la cele de culturã ºi literaturã. A fost în bunul obicei al
revistei, încã de la început, ca în prima parte sã înregistreze
autobiografii ale membrilor fondatori, din care cititorul îºi poate forma
o imagine despre competenþele ºi preocupãrile autorilor. Majoritatea
acestora aparþine comunitãþii româneºti din Ungaria, intelectuali
proveniþi din zonele locuite de români, Micherechi, Chitighaz, Cenadu
Unguresc, Bãtania, Apateu, Aletea.  Tot de la primul numãr  Almanahul
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ºi-a construit un profil acoperitor în tot ce înseamnã activitate
româneascã în Capitalã. Rubrici constante precum Aniversãri ºi
comemorãri, Literaturã, Limbã, aduc informaþii suplimentare despre
activitãþile societãþii ºi programul acesteia. Unele articole poposesc
în zona contribuþiilor româneºti la cultura Budapestei din secolul al
XIX-lea, oameni ºi fapte (Maria Berényi, Dr. Iuliu Todorescu – un bibliofil
român din Budapesta, Activitatea pictorului român Alexandru Popp
la Budapesta, 1995, Emil Bodirca, Cetatea de pe munte, 1995, Marius
Maghiaru, 100 de ani de la înfiinþarea Parohiei Ortodoxe Române din
Budapesta, Maria Berényi, Familia Mocioni, 2000), altele trateazã
problema conºtiinþei ºi identitãþii de român (Ana Borbély, Cum ne
vãd alþii, aºa suntem?,1995, ªtefan Frãtean, Românii ºi autoguvernãrile
lor, Cornelia Nemeº, Mã simt româncã, 2000). Fiecare din cele patru
numere apãrute rezervã pagini cu creaþii literare (poezie, prozã, istorie
literarã, memorii) ale membrilor societãþii. Semneazã aici Lucia Borza,
Petru Popuþa, ªtefan Mureºan, Caterina Tiritean, Tiberiu Herdean, Varga
Flóra). Sunt reproduse  ºi extrase din presa maghiarã despre situaþia
Fundaþiei Gojdu ori despre alegerile minoritare în autoguvernãrile
româneºti.

Revista beneficiazã ºi de o arhivã de ilustraþii foto cu activitãþile
societãþii, precum ºi ilustraþii grafice din fototeca Anei Borbély, Luciei
Borza, Gabrielei Mészáros, Aureliei Nemeº.

5.4. Publicaþiile Institutului de cercetãri

LUMINA (1990–2003)

Caseta redacþionalã:
publicaþie a Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria
Redactor responsabil: Elena Munteanu Csobai
Adresa redacþiei: 5700, Gyula, Dozsa György u. 8

Întrucât ziarul periodic Foaia româneascã (de care ne-am ocupat)
nu acoperea necesitãþile culturale ale comunitãþii, în toate
compartimentele de reprezentare (ºcoalã, istorie localã, spiritualitate,
etnografie ºi folclor), ideea ºi sugestia unei reviste mai specializate,

pe zonele culturale cu specific românesc, au determinat
intelectualitatea sã se implice în redactarea ºi susþinerea regulatã cu
materiale adecvate a ceea ce, azi, cu mândrie numesc „pruncul” din
totdeauna al românimii din Ungaria, revista Lumina. Începuturile ei
nu au fost lipsite de asperitãþi. De aceea, aducem aici în atenþia
cititorului  aceste momente, consemnând atât naºterea revistei, cât
ºi evoluþia în timp a acestei iniþiative publicistice.

1. Originile revistei Douã sunt momentele care marcheazã
descendenþa actualei reviste culturale. Primul, mult mai îndepãrtat
în timp, care recupereazã atât pagina de titlu, dar care reactiveazã  ºi
sentimentul tradiþiei în presa scrisã româneascã din Ungaria, se
situeazã în decembrie 1894, când apare la Jula (Gyula), publicaþia
Lumina, având ca redactor responsabil pe David Voniga (1867–1933),
proaspãtul absolvent de teologie, iar ca prim-colaborator pe prof.dr.
Elefterescu. E vorba de un „organ eclesiastico-didactic, social ºi
literar”, cu redacþia la Jula ºi tipãrit la Bichiºciaba. Ziarul, cu apariþie
neregulatã, apare între decembrie 1894 ºi iunie 1985, în total 12
numere. Câteva din rubrici ºi semnãturi, la acest început: Educaþiune
ºi instrucþiune, Misiunea preotului, Predici poporale, Cronica, Foiþa
Luminei, Bibliografia, Poºta redacþiei. Materialele religioase sunt
susþinute de David Voniga, dr.  Elefterescu, preoþii Mihai Pãcãþan,
Gavril Bodnariu, I.Þioldan, iar cele culturale ºi sociale de dr. Victor
Babeº, Teodor Conþea, Emilia Lungu, Lucreþia Ciobriº, I. Grofºorean,
George Ciuhandu. Se dau ºi informaþii despre Societatea de lecturã
„Petru Maior” a studenþilor de la Budapesta, precum ºi despre
generalul Gh. Pomuþ, emigrat în America în 1848, fiind primul mareºal
în armatã. Tot aici este anunþatã apariþia primului volum de versuri
al lui David Voniga, Dor ºi jale, apãrut la Jula, în 1893.

Al doilea moment este  revista de culturã, Timpuri, apãrutã în
1985, având un colectiv vast la început: Tiberiu Herdean (red-ºef),
L. Borza, Mihai Cosma, Gh. Santãu, M. Berényi, Gh. Petruºan ºi alþii.
Revista a apãrut anual din 1985 pânã în 1989 ºi acoperea studii ºi
cercetãri de culturã, limbã ºi istorie comunitarã. Grupul compact
valoric de la aceastã revistã a fãcut ca sã constituie ºi prima formã
instituþionalizatã de strângere a rândurilor intelectualilor în viitoarea
Comunitate a cercetãtorilor ºi creatorilor români din Ungaria. În
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substanþã, aceastã revistã stã la temeiul viitoarei Lumina, ce apãrea
la începutul anului 1993.

2. Lumina în actualitate  Articolul–program care deschide seria
nouã a revistei, Moºtenire ºi tradiþie, semnat de Gh. Petruºan, sesizeazã
raportul dintre vechea revistã a lui D. Voniga (ca titlu ºi spiritualitate)
ºi revista Timpuri (ca organizare ºi obiect), prin împãcarea
dezideratului identitar cu constituirea unei tradiþii: „Noi am fãcut ºi
facem unele eforturi pentru a scoate la ivealã trecutul nostru cultural,
dar ele rãmân, pânã la urmã, niºte acþiuni izolate ale câtorva
intelectuali ºi rareori reuºim sã transformãm aceastã moºtenire în
tradiþie, dupã care sã ne orânduim viaþa spiritualã”. Revista îºi afirmã
pe pagina de titlu Lumina lui Voniga din 1894, dar în noua formulã ºi
redactare, având ca editori responsabili pe Gh. Petruºan, apoi pe Elena
Munteanu-Csobai ,apare sub egida Institutului de Cercetãri al
Românilor din Ungaria. Cu apariþie anualã, din 1993 (numãr triplu,
Lumina ’90–’93) publicaþia  ºi-a câºtigat în toþi aceºti ani un prestigiu
binemeritat în comunitatea româneascã din Ungaria. Aceasta ºi pentru
faptul cã diversitatea rubricilor ºi a colaboratorilor s-a îmbunãtãþit
în mod constant de la apariþie încoace. În plus, o reevaluare a tradiþiilor
culturale, istorice, etnografice ºi religioase, cu accent pe comunele
româneºti, a fãcut ca revista sã se deschidã spre configurarea unui
spaþiu cultural, cu întreg specificul local. Unele materiale sunt
medalioane ale unor personalitãþi româneºti cu activitate dinainte
de 1900, precum Moise Nicoarã (în primul numãr), David Voniga (în
nr. din 1995), George Pomuþ (nr. din ’98 ºi ’99), Emanoil Gojdu (nr.
din ’00 ‚’01); altele insistã pe istoricul unor instituþii româneºti din
Ungaria, precum ªcoala Superioarã de la Seghedin, Szarvas (nr. din
’96), ªcoala Confesionalã greco-orientalã din Micherechi (nr. din ’00),
Biserica Baptistã din Micherechi (nr. din ’97, ’98), Biserica din Apateu
(nr. din ’02). Cele mai multe articole sunt fragmente de studii de
cercetare legate de culturã, istorie, limbã ºi literaturã la românii din
Ungaria, precum istoricul grupurilor etnice din Câmpia Ungarã (nr.
din ’99), despre diftongi ºi triftongi (nr. din ’95), despre biografia lui
Samuil Micu-Klein ºi Petru Maior (nr. din ’96), despre revista Lumina
la începuturile sale (nr. din ’95) ori despre cronica activitãþilor de la
Institutul de cercetãri (nr. din ’96) ºi istoricul comunei Bedeu (nr. din

’96). Despre artiºtii plastici, scriitori ºi formaþiile corale ale comunitãþii
sunt prezentate portrete de artiºti, ªtefan Oroian (nr. din ’02), de
poeþi, Lucian Magdu (nr. din ’90–93), corul „Pro Musica” din Jula (nr.
din ’98). Altele sunt articole de opinie ºi atitudine, privind soarta
intelectualului din comunitate (nr. din ’95, ’99), sau despre
învãþãmântul minoritãþilor în baza legilor maghiare (nr. din ’95). Un
loc aparte îl formeazã ºi prezentãrile de reviste ºi cãrþi ale autorilor ºi
redactorilor români din Ungaria (revista Convieþuirea, cartea Emiliei
Martin Nagy despre vestigiile bisericii ortodoxe române din Ungaria,
despre publicaþia monograficã Bãtania). Rubricaturile se completeazã
cu ºtiri despre diferite activitãþi culturale, recenzii, cronici de expoziþii
plastice. De semnalat cã apar nume de colaboratori interni, din rândul
cercetãtorilor români autohtoni (Elena Csobai, M. Berényi, Al.
Hoþopan, Mihaela Bucin, T. Boca), alãturi de personalitãþi din România
(acad. Cornelia Bodea, Eugen Glück, Aurel Sasu, Elena Rodica Colta).
Unele numere fac locul ºi unor creaþii literare  ale comunitarilor
(poezie, prozã sau eseu), de la Maria Berényi, Gheorghe Ruja, la Ilie
Ivãnuº, Petru Cîmpian, ªtefan Frãtean, Gh. Petruºan.

Apãrutã prin grija muzeografului Elena Csobai, revista Lumina,
ajunsã la numãrul 10 în acest an calendaristic, continuã sã fie
principala tribunã anualã a preocupãrilor majore ale comunitãþii
româneºti din Ungaria. Cum afirma ºi Tiberiu Boca, într-unul din
eseurile sale despre problematica intelectualului minoritar, condiþia
intelectualului român din Ungaria se miºcã pe o sumedenie de stãri
ºi atitudini de  continue frustrãri ºi tot atâtea înfrângeri ºi speranþe:
„Mai avem, din fericire, ºi o pãturã mai micã a intelectualitãþii, care
ºi-a gãsit þeluri concrete, þeluri care nu rãmân idealuri, ci se
materializeazã. Când vom ajunge la faza autodefinirii intelectualitãþii
noastre? Când vom trece de la vorbe goale la cuvinte substanþiale?
Rãspunsurile sunt de neconceput ºi tot paradoxale, aºa sunt, cum
suntem ºi noi: intelectualitatea românã din Ungaria.” (Paradoxul
intelectualului, în Lumina ’95).



ROMÂNII DIN UNGARIA – PRESA PRESA SCRISÃ238 239

5.5. ANNALES, SIMPOZION,
   monografiile Chitighaz, Micherechi, Bãtania

Caseta redacþionalã:
publicaþii ale Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria
Redactor responsabil: Maria Berényi, Tiberiu Herdean,
Ana Borbély, Emilia Martin
Adresa redacþiei: 5700, Jula, Dózsa György u. 8

Cum am anticipat în materialele de la începutul acestei cãrþi,
despre activitatea Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria
ºi a directorului acestuia, intelectualitatea româneascã a simþit nevoia
sã-ºi concerteze forþele printr-un program instituþionalizat de
cercetare, soldat, anual, cu lucrãri  publice , intrat deja în al 13-lea
an de acþiune, cunoscut sub numele de Simpozion-ul cercetãtorilor.
La fiecare ediþie se prezintã, în formã tipãritã, lucrãrile simpozionului
din anul precedent, facilitând accesul unui public mult mai larg la
cunoaºterea activitãþii institutului. În plus, de remarcat, o conºtiinþã
responsabilã a pãstrãrii acestor achiziþii, pentru memoria urmaºilor,
care pot gãsi rãspunsuri la multe întrebãri (ºi nu sunt puþine acestea)
legate de soarta comunitãþii, dacã nu tocmai aceste manifestãri par
sã fie cele mai consistente în  proiecte ºi realizãri legate de destinul
românilor din þara vecinã. Dacã publicaþia SIMPOZION este o agendã
în detaliu a lucrãrilor, într-o primã fazã de elaborare, ºi ca un
preambul, în schimb, acelaºi institut ºi-a propus ca dupã definitivarea
lucrãrilor de la simpozioanele anuale, unele cercetãri sã cunoascã o
dezvoltare mult mai amplã, care necesitã ani de cãutãri, documentare,
redactare, prelucrare a materialului cules; astfel cã, cealaltã publicaþie,
cam în ritm de patru ani, ANNALES (1996, 2000), preia unele din
dezvoltãrile din Simpozion, dând formã definitivã ºi completã
cercetãrilor de peste ani, materialele fiind chiar studii ori monografii
distincte, putând forma substanþa unui volum separat. Mai mult chiar,
la un al treilea nivel, se desprind din studiile ample ale volumului
Annales, dezvoltãri de monografii locale, rezervate comunelor locuite
de români, precum Chitighaz, Micherechi sau Bãtania.

Încã înainte de a se constitui Institutul de cercetãri (1993),

intelectualitatea româneascã s-a întrunit pentru a iniþia, iatã, de  mai
bine de 13 ediþii, un Simpozion al cercetãrilor. Prima întrunire a
acestora a avut loc  în noiembrie 1991, când s-a stabilit atât programul
viitoarelor întruniri, activitatea pe secþiile de cercetare (istorie,
lingvisticã, etnografie-folclor, literaturã), cât ºi componenþa forului
instituþionalizat (19 membri). Cele 11 volume din Simpozion aduc,
an de an, noi abordãri ale fenomenului cultural-istoric al comunitãþii.
Un cuvânt de deschidere al directorului dr. Maria Berényi, care exprimã
aproape aceeaºi stare de frustrare ºi gratuitate a actelor de implicare.
Iatã de pildã schiþat mesajul unui entuziasm al devoþiunii, în numele
unui scop îndepãrtat: „Ca sã ne înþelegem fiinþa etnicã, culturalã avem
obligaþia moralã sã facem cunoscute evenimente ºi personalitãþi
aparþinãtoare organic istoriei, spiritualitãþii noastre, sã contribuim la
o mai puternicã afirmare a identitãþii noastre. Aceasta este ars poetica
Institutului.” (Simpozion, 1994). Sectorul istorie din cadrul volumelor
acoperã, în general, scurte notaþii cu documente prelucrate sau despre
personalitãþi, ori despre ºcolile ºi bisericile româneºti (Gh. Petruºan,
ªcoli ale naþionalitãþilor în Ungaria, 1992, M. Berényi, Rolul fundaþiilor
în cultura românã din Ungaria,1993, Acad. Cornelia Bodea, Moise
Nicoarã, 1994, Gh. Santãu, Procesul Memorandului,1994, Gh.Santãu,
Istoria Fundaþiei Gojdu,1995,M. Berényi, Culturã româneascã la
Budapesta în secolul al XIX-lea,1996, Gh. Dulãu, Cincizeci de ani de
la înfiinþarea Ansamblului cultural din Micherechi, 1997, E. Glück,
Deputaþi români în parlamentul Ungariei, 1998). Cealaltã grupã
formeazã studiile de etnografie ºi folclor, ori despre povestitori
populari ai comunitãþii (Vasile Gurzãu, la 100 de ani de la naºtere,
1998), sector cu însemnate contribuþii ºi prin activitatea etnografilor
organizatori de tabere pentru tineri pentru strângerea de material
etno-folcloric (Emilia Martin, Locuinþa românilor din Ungaria, Gh.
Petrujan, Obiceiuri de iarnã  la Aletea,1998, M. Bucin, Asupra
ceremonialului funebru românesc – bocetul chitighãzean, Al. Hoþopan,
Mãlãieºul la Micherechi, 1995, Ana Hoþopan, „Cealaltã lume” în
credinþele românilor din Ungaria,1994,  Elena Csobai,  Convieþuirea
minoritãþilor în aºezãrile locuite de români, 1993). În ultima vreme,
atenþia s-a îndreptat, mai cu insistenþã, spre problema de bazã a
identitãþii, limba românilor din Ungaria. Aºa se face cã s-a pornit
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chiar o campanie în 2003 de studiere a limbii specifice românilor din
Micherechi, resorturile bilingvismului ºi primejdiile care pasc limba
românã, în urma procesului accelerat de asimilare. Cercetãtoarea Ana
Borbély a investigat cazuri extreme, de la Menþinerea limbii române
la Micherechi, 1997 ori Atitudinea faþã de limba românã ºi limba
maghiarã la românii din Chitighaz (1993), la Strategia de comunicare
în discursul bilingv (1998). Alte aspecte legate de limbã, precum
numele de botez sau de familie (Gy. Mocan, 1994) ori graiul ca
instrument al umorului (A. Borbély, 1996) completeazã acest sector
oarecum vitregit de atenþia în timp a cercetãtorilor. În ce priveºte
literatura ºi creaþia românilor din Ungaria  reþinem câteva intervenþii:
M. Bucin, Naraþiunea popularã ºi categoriile ei funcþionale,1998, Un
manuscris, 1992, Estetica strigãturii, 1993, T. Herdean, Urmuz ºi
personajele sale, 1995, C. Munteanu, Presa ºi literatura românilor din
Ungaria, 1999. Întrunirile dau ocazia de a cunoaºte ºi elemente de
spiritualitate bisericeascã, îndeosebi legate de tradiþia ortodoxiei
româneºti, de muzicã bisericeascã (E. Csobai, Rolul bisericii ortodoxe
la pãstrarea identitãþii la românii din Jula, 1997, Eva Cozma Frãtean,
Muzicã bisericeascã la românii din Ungaria, 1996, Stella Nikula,
Crucea, semnul identitãþii noastre creºtine, 1994).

Cum anticipam, parte din aceste ipoteze din revista-volum
SIMPOZION cunoaºte o dezvoltare mai amplã ºi chiar o definitivare
a cercetãrilor în volumele ANNALES ºi cele din cadrul colecþiei de
monografii locale, Pagini istorico-culturale. Cele douã volume, din
1996 ºi  2000 acoperã studii pe secþiunile cercetãrilor: la istorie:
Elena Csobai, Românii din Ciorvaº,1996, Comunitatea româneascã
din Otlaca Pustã, 2000, M. Berényi, cu texte în maghiarã despre ºcolile
româneºti între cele douã rãzboaie; la lingvisticã: Ana Borbély, cu
studii redactate în maghiarã despre limba românilor din Ungaria (sic!);
la etnografie-folclor, aceleaºi nume, Mihaela Bucin, Stella Nikula,
Emilia Martin, Al. Hoþopan, Ana Hoþopan, iar la literaturã, T. Herdean,
C. Munteanu.

Bãtania, Micherechi, Chitighaz sunt primele trei monografii locale,
rezultate din conjugarea eforturilor colective din cadrul Simpozioanelor
ºi în prelungirea studiilor din Annales. Anul 2003 a pornit  cu ambiþia
de a realiza ºi monografia localitãþii Jula, socotit centrul românitãþii,

cel puþin la nivelul forurilor de reprezentare politicã ºi civicã ºi
spiritualã. De departe, producþia de publicaþii a Institutului, rodnicã,
atât cantitativ, cât mai ales calitativ, e un semn îmbucurãtor cã
românimea vieþuieºte ºi creeazã.

Sugerãm aici ºi pentru presa de specialitate a Institutului, câteva
idei legate de destinul acestor publicaþii:

v Intrarea tuturor apariþiilor, studiilor, volumelor, în circuitul
academic ºi universitar, prin trimiterea acestora la biblioteca
Academiei, biblioteci universitare, la reviste de specialitate din
România pentru receptarea criticã de rigoare

v Lãrgirea cercului de cercetãtori, prin cooptarea altor forþe
româneºti de la Budapesta (ELTE), Szarvas (Institutul de educatoare),
în vederea întocmirii unor broºuri (micromonografii) individuale ale
unor personalitãþi marcante ale comunitãþii româneºti,

v Constituirea unui colectiv  mixt (români din Ungaria cu români
din alte pãrþi ale lumii) pentru alcãtuirea unor monografii, a unor
dicþionare ale intelectualilor cercetãtori.

NOTE

1 Al. Hoþopan, În drum spre ºi mai bine, în Calendarul nostru,
1978

2 I.I., De vorbã cu Ilie Moldovan, în Foaia noastrã, an XXV, nr. 23,
1 decembrie 1975, p.7; pare de-a dreptul ciudatã afirmaþia lui György
Kovács, care susþine cã ziarul ieºise fãrã aprobare (în Foaia noastrã,
an XXI, nr. 4, 15 februarie 1971, p. 3)

3 Amintirile unui fost colaborator, Teodor Otlãcan,  în Foaia
noastrã, an XXV, nr. 24, 15 decembrie 1975, p.7

4 Gh.Santãu, Folosirea limbii române la Cãminul din Jula, în Foaia
româneascã, an I [XLVIII], 28 august 1998, p. 6

5 în Libertatea noastrã, an II, nr. 21, 1 noiembrie 1952
6 în Libertatea noastrã, an II, nr.23, 1 decembrie 1952
7 din nr. 2, 15 ianuarie 1953
8 din nr. 18, 30 august 1956
9 I.I, Dupã ancheta de gazetã de la Micherechi, în Foaia noastrã,

an III [IX], nr. 1, 1 ianuarie 1959
10 din nr. 7,1 aprilie 1963
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III.

Presa audiovizualã

qAici Radio Seghedin, emisiunea în limba
românã
(istoric, redactori, colaboratori, programe radio)

qEcranul Nostru
(istoric, redactori, colaboratori, materiale de arhivã)

PRESA AUDIOVIZUALÃ

11 în Foaia noastrã, an VII [XIII], nr. 8, 15 aprilie 1963
12 György Kovács, La cofetãrie, în Foaia noastrã, an XXI, nr. 4, 15

februarie 1971
13 In Foaia noastrã, an XI [XVII]  nr. 12, 15 iunie 1967
14 în Foaia noastrã, an XII [XVIII] nr. 13,1 iulie  1968
15 Al III-lea Congres al Uniunii Democratice a Românilor din

Ungaria, în Foaia noastrã, an XIII [XIX], nr. 8, 15 aprilie 1969
16 Vasile Roxin, ªedinþa comisiei redacþionale, în Foaia noastrã,

an XIV [XX], nr. 2, 15 ianuarie 1970
17 în Foaia noastrã, an XXI, nr. 3, 1 februarie 1971
18 Însemnãri de la ºedinþa de lucru a secretariatului, în Foaia

noastrã, an XXI, nr. 14, 15 iulie 1971
19 de la nr.2, 15 ianuarie 1972
20 de la nr. 22, 15 noiembrie 1973
21 în Foaia noastrã, an XXVIII, nr. 13,  2 iulie 1978
22 Nicolae Uroº, Însemnãtatea ziarului Libertatea noastrã, în

Libertatea noastrã, an I,  nr. 2, februarie 1951
23 în Libertatea noastrã, an I, nr. 3, martie 1951
24 La doi ani de activitate, în Foaia noastrã, an III [IX], nr. 18, 15

septembrie 1959
25 în Foaia noastrã, an XI [XVII], nr. 14, 15 iulie, nr. 15, 1 august

1967
26 M. Cozma, Câteva observaþii în legãturã cu limbajul gazetei

Foaia noastrã, în Foaia noastrã, an XIV [XX], nr. 3, 1 februarie 1970
27 în Foaia noastrã, an III [IX], nr. 4, 15 februarie 1959
28 Ceva nu se potriveºte, în Foaia noastrã, an IV [X], nr. 20, 15

octombrie 1960
29 Al. Hoþopan, O nuvelã ºi multe semne de întrebare, în Foaia

noastrã, an XIV [XX], nr. 19, 1 octombrie 1970
30 în Foaia noastrã ,an XIV [XX], nr. 20, 15 octombrie 1970
31 în Foaia noastrã, an  XIV [XX] , nr.21, 1 noiembrie 1970
32 în Foaia noastrã, an VII [XIII],  nr. 18, 15 septembrie 1963
33 în Foaia noastrã, an VII [XIII], nr.20, 15 octombrie 1963
34 Literatura românilor din Ungaria este un alt studiu de-al nostru,

publicat în revista Annales 2000
35 In Foaia noastrã, an XLI, nr.15, 12 aprilie 1991
36 Lucru îmbucurãtor cã din anul 2003 ziarul românesc a adoptat

noua ortografie
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economice ºi tehnice (reducerea bugetului pentru emisiunile de
minoritate ºi lipsa de interes pentru dotarea corespunzãtoare tehnic
a redacþiilor româneºti, benzi radio, reportofoane, benzi video,
cameriºti). Ambele forme de presã, radioul ºi televiziunea, au în istoria
lor momente dificile pe care, prin tenacitate ºi mult curaj, redactorii
le-au trecut menþinând în activitate continuã ºi responsabilã
emisiunile în limba românã.

Contextul în care apare presa audiovizualã este deosebit de
favorabil: ne aflãm la 30 ani de presã  periodicã scrisã, cu toate forþele
tinere în plinã activitate ziaristicã, de la Tiberiu Iuhas la Tiberiu
Herdean ºi ªtefan Frãtean. Apoi, în acei ani ’80 intelectualitatea
româneascã autohtonã era pe deplin formatã ºi compactã valoric,
mai ales în jurul grupãrii de la Seghedin. Sã ne amintim cã aceastã
grupare are iniþiativa redactãrii în 1989 a unei reviste noi, deschisã
spre dezbaterea problemelor majore ale comunitãþii. Seghedinul, ca
centru al formãrii intelectualilor români, a fost ºi centrul care a
alimentat cu ziariºti, atât studioul de radio, cât ºi cel de Tv. În plus,
Catedra de românã de aici oferea, prin profesorii ºi studenþii ei,
informaþii ºi colaborãri frecvente, îmbunãtãþind mult munca
redactorilor. Redactorii înºiºi sunt produse ale catedrei din Seghedin,
dupã cum unii dintre ei se miºcã între gazeta româneascã, studioul
radio ºi emisiunea Tv, fiind azi la fel de activi ºi cu iniþiativã ca la
începuturi. Mai trebuie spus un lucru, cã anul 1980, când porneºte
radioul românesc, a fost un moment  prea prielnic pentru ca
intelectualii români sã nu profite de el ºi sã se angajeze la pornirea
emisiunilor fãrã nici un fel de complex de timiditate ori inferioritate,
nici mãcar cel de ordin tehnic ori organizatoric. Poate nu întâmplãtor,
iatã, Foaia noastrã consemneazã la un interval de nici o lunã douã
iniþiative jurnalistice: începutul programului  românesc la radio (nr.
25, 22 iunie 1980) ºi apariþia Sãptãmânii în Ungaria, ediþia românã,
la Budapesta (nr. 29, 20 iulie 1980). Cât ºi cine dintre jurnaliºtii în
activitate de la ziarul românesc ori activiºtii culturali ai UDRU au
contribuit la lansarea acestor iniþiative rãmâne un semn de întrebare
privind constituirea grupului de redactori români. Cititorul
documentelor de arhivã ori a presei timpului, legate de aceste
evenimente, îºi dã bine seama cã iniþiativa a pornit strict individual,
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1. Aici, Radio Seghedin, emisiunea în limba românã (1980)

Caseta redacþionalã: Studiul de radio teritorial Seghedin
Colectiv redacþional: Petru Cîmpian, redactor ºef,
Iulia Kaupert, Adam Bauer, Anamaria Brad, redactori
Frecvenþe de emisie: Kossuth URH (FM) 66,29 Mhz,
66,14 Mhz (Comad) pe þarã: 93,1 Mhz
Program: emisiunea regionalã luni–vineri, orele 10.30–12.00
sâmbãtã–duminicã 14.30–16.00;
emisiunea pe tarã: luni-duminicã, orele 19.00–19.30
Adresa studioului: 6720 Seghedin, Stefania 7

1.1. Prezentare
Mai mult decât presa scrisã, constrânsã sã facã faþã unor presiuni

ideologice ale timpului ºi, inerent, unor compromisuri în organizarea
ºi distribuþia paginilor, presa audiovizualã, (radioul ºi televiziunea) a
beneficiat de un ascendent valoric, care i-a dat un impuls calitativ de
la o etapã la alta. Faþã de colega sa cu tradiþie, apãrutã  sub un impuls
pompieristic, cel al realismului socialist, presa audiovizualã a apãrut
într-un moment mai calm ºi aºezat, cu tendinþa de depolitizare
promovatã de conducerea þãrii. În primul rând, audiovizualul a apãrut
dupã o experienþã jurnalisticã în presa scrisã de peste 30 de ani, timp
în care jurnaliºtii români ºi-au exersat stilul ºi formele jurnalistice. În
al doilea rând, o bunã parte din cei care azi activeazã aici sunt
jurnaliºti formaþi ºi verificaþi prin prestaþia lor în zona presei scrise.
Nu în ultimul rând, formele specifice audiovizualului au permis
jurnaliºtilor sã se miºte cu o mai mare libertate în organizarea
programelor, permiþând iniþiative individuale ale redactorilor în
selecþia materialelor ºi alegerea obiectului emisiunilor  radio ori Tv.
Joncþiunea dintre presa scrisã ºi audiovizualã, pe care am tratat-o în
primul capitol, funcþioneazã ºi azi, încurajând mobilitatea jurnaliºtilor
între cele douã zone ºi chiar folosirea unor materiale comune ambelor
forme de comunicare mass-media. Audiovizualul a avut însã de
înfruntat alte probleme ºi de depãºit alt tip de constrângeri,
constrângeri de organizare (schema organigramei redacþiilor în funcþie
de decizia politicã a guvernului în anumite momente) ori constrângeri
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fundamental în palierul mult mai complex al pãstrãrii ºi perpetuãrii
conºtiinþei identitãþii. Am avut prilejul sã stau mai mult timp în
redacþie, în tentativa noastrã de a studia arhiva sonorã a redacþiei
din Seghedin pentru o viitoare carte despre mass-media româneascã
din Ungaria, prilej cu care am constatat nu doar cantitatea imensã
de material adunat în cei 25 de ani de transmisiuni radio, cât mai
ales calitatea de tezaur cultural identitar care s-a sedimentat pe zeci
de benzi radio. Orice cercetãtor avizat al fenomenului ridicã o
întrebare, nu doar retoricã de dragul întrebãrii, ci cu un plus de
responsabilitate: cum e posibil ca un asemenea tezaur sã zacã
neputincios în faþa ignoranþei reprezentanþilor comunitari, când e
oglinda însãºi a comunitãþii, cu bunele ºi relele ei, cu bucuriile ºi
înfrângerile ei, cu oamenii ei care i-au fãcut cinste la mari întreceri
naþionale ºi universale? Cine sã aibã grija ºi sã dea atenþia cuvenitã
unei asemenea comori naþionale, dacã nu cei ce ridicã într-una steagul
naþional ºi fac un act de mândrie comunitarã din zestrea pe care încã
o mai au? E de domeniul evidenþei pentru oricine faptul cã, înainte
de a vedea alþii de treburile noastre, de a ne cere actul de identitate
– ori bogãþia spiritualã, culturalã a radioului din Seghedin este un
asemenea act de legitimare – noi, cei de acasã trebuie sã ne întoarcem
la bunurile noastre culturale, sã le pãstrãm cu sfinþenie ºi, mai ales,
sã le dãm prilejul sã se afirme, sã devinã certificatul nostru de
identitate, prin care biruim trecãtoarele vremi ºi trecãtoarele politici.
Vãd în tezaurul radiofonic de la Seghedin cheia prin care românitatea
din Ungaria se legitimeazã în tot ce are ea mai plin ºi bogat, vãd
existenþa în timp a comunitãþii, vãd oameni ºi fapte care au adus
onoare ºi au înnobilat destinul românilor din Ungaria. Or, pentru
acest dar ºi dat care s-a aºezat în banda radiofonicã, cuvine-se preþuire
aproape paternã, din partea fiecãrui membru al familiei care l-a creat
ºi înzestrat cu frumosul autentic. Anul 25 în radiofonia româneascã
din Ungaria sã nu devinã doar formal anul aniversãrilor conjuncturale,
ci anul faptelor culturale demne de a scoate la luminã nouã „mireasa”
gãtitã în straie noi, prin care arãtãm lumii de azi ºi mâine, cã, în
Ungaria românitatea coloreazã bogat cultura Europei, deschizând-o
spre multiculturalitate ºi pitoresc, pãstrând neºtirbitã avuþia unei naþii.

Ne doare starea avansatã de degradare a benzilor; ele îºi strigã,
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printr-o voinþã a jurnaliºtilor implicaþi, care au ºtiut sã dea importanþa
cuvenitã unei asemenea oferte de a lucra în folosul comunitãþii ºi în
responsabilitatea pentru pãstrarea limbii ºi întreþinerea conºtiinþei
identitare. De aceea, gestul primilor redactori de audiovizual ni se
pare cu atât mai de preþuit cu cât au construit o instituþie în care
limba românã intra în casele oamenilor prin vorbã rostitã pe unda
radio ori dublatã de imaginea televizatã. Cum o sã dezvoltãm mai
încolo, sinceritatea ºi entuziasmul implicãrii au dus la o
profesionalizare a actului jurnalistic ºi la cunoaºterea realitãþilor de
pe teren. Acesta se manifestã, mult mai vizibil decât în presa scrisã,
printr-o libertate mai mare a iniþiativelor redactorilor, printr-o
deschidere mai permisivã spre nou ºi inedit ºi un accent creator
particular. Mai e un aspect de subliniat, deloc de neglijat. Atât radioul,
cât ºi televiziunea au promovat exerciþiul limbii vorbite, chiar al
graiului specific, ºi imaginea etnograficã ºi vestimentarã a portului
tradiþional din locurile româneºti din Ungaria. Credibilitatea ºi
autenticitatea, în cadrul originalitãþii produsului jurnalistic de radio
ori Tv, sunt mult mai veridice în cazul audiovizualului, unde cenzura
timpului nu prea avea puterea sã intervinã într-o formã sau alta. Dacã
ne gândim numai la scenele poveºtilor lui Toader ªimonca ori la
dansurile lui Gh. Nistor ºi muzica lui Kovács, ar fi de-ajuns sã
demonstrãm spontaneitatea ºi naturaleþea cu care o emisiune radio
ori Tv rãspundea nevoii de pãstrare a identitãþii în comunitate.

1.2.  Momente în evoluþia emisiunilor radio
    (istoric, etape, redactori, formule)

1.2.1. Radioul la ceas aniversar (2005)

Avea întru totul dreptate Petru Cîmpian sã tragã un serios semnal
de alarmã, cu câtva timp în urmã, privind indiferenþa ºi pasivitatea
forurilor reprezentative ale românilor din Ungaria, faþã de solicitãrile
redacþiei radiofonice din Seghedin legate de necesitatea urgentã de
arhivare ºi documentare a materialelor din emisiunile româneºti.
Atitudinea redactorului-ºef ni s-a pãrut responsabilã ºi întemeiatã,
poate chiar prea blândã, faþã de importanþa care se cuvine datã actului
cultural în sine, strângerea ºi organizarea arhivei radiofonice, un pilon
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grupului de jurnaliºti comunitari se regãseºte în intelectualitatea
autohtonã, formatã deja, în jurul anului 1980. Era o intelectualitate
compactã valoric, cãci se deschidea spre toate problemele
comunitãþii: ºcoalã, valorificarea tradiþiilor, spiritualitate, limbã,
culturã ºi creaþie literar-artisticã. Erau zonele în care activau
personalitãþi recunoscute public ca autoritãþi în domeniu ºi în care
românii din Ungaria îºi proiectau mari speranþe ºi idealuri. Dacã e cã
subliniem rolul ºcolii superioare de la Seghedin, prin Catedra de
românã de aici, am recunoaºte statutul de centru cultural al formãrii
viitorilor jurnaliºti. Cu puþine excepþii, majoritatea jurnaliºtilor români
comunitari ºi-au fãcut ucenicia la aceastã instituþie; multã vreme
nucleul de bazã al jurnaliºtilor se centra pe evenimente jurnalistice
din Seghedin, dupã cum profesorii lor, de la Mihai Cozma ºi Gh.
Petruºan la Ana Hoþopan ºi Eva Ruja Molnár erau vocile cele mai des
auzite la Radio Seghedin. Credem cã perioada în care aceºti
intelectuali au colaborat la radio a fost ºi perioada cea mai  fertilã în
împliniri jurnalistice. E de apreciat cã la Radio Seghedin, în afara
redactorilor angajaþi, au colaborat aproape toate personalitãþile
comunitãþii româneºti, amintiþi aici într-o ordine strict întâmplãtoare,
acoperind mai toate domeniile de interes; ºcoala: Gh. Petruºan, Mihai
Cozma, Maria Gurzãu Czeglédi, Ana Hoþopan, Mihaela Bucin, Ana
Criºan, Gh. Santãu, Ion Budai, Lucia Borza; cultura ºi artele: Tiberiu
Herdean, Ilie Ivãnuº, ªt. Oroian, Al. Hoþopan, Maria Berényi, Emilia
Martin, Elena Csobai; politica de reprezentare: Petru Silaghi, Ilie
Moldovan, Gh. Martin, Gh. Marc, Gh. C. Mihãiescu.

3. Nu în ultimul rând, Radioul din Seghedin a fost vocea publicã
a afirmãrii limbii române. Cum limba în comunitate avea nevoie de
un model de reprezentare ºi trebuia activatã în forma ei oralã, vorbitã,
aºa cum insista nu de puþine ori profesorul Mihai Cozma, emisiunea
în limba românã oferea ascultãtorului din comunitate varianta
comunã vorbitorilor din zonele locuite de români. Dacã e sã selectãm
din materialul vast al înregistrãrilor Radio, momente precum
dialogurile cu povestitori ºi animatori culturali, de la Vasile Gurzãu,
Mihai Purdi, la Teodor Covaci, Gh. Nistor, Gh. Dulãu ºi Toader
ªimonca, am avea spectrul unei limbi comunitare cu melodia sublimã
a sonurilor ei în grai autentic. De subliniat autenticitatea limbii,
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parcã în pustiu, „moartea”, fiindcã „pãrinþii” de drept ºi-au abandonat
odraslele, deposedându-le de grija ºi atenþia cu care le-au crescut. A
crescut mult ºi frumos arhiva radio din Seghedin, dar au scãzut
nepermis de mult acþiunile de protejare, de „îmbrãcare în haine noi”
a copilului nostru. Ne mâhneºte pasivitatea cu care aceºti „pãrinþi”
asistã la spectacolul grotesc al propriei prãbuºiri prin distrugerea
tezaurului lor. Transcrierea sonorã în tehnica modernã a mediei (casete
audio, CD-uri, DVD-uri) ca ºi angajarea unui post special destinat
arhivãrii, documentãrii ºi selectãrii materialului radiofonic, impun,
din capul locului, urgenþe pe agenda de lucru a forurilor comunitãþii.
Luãm, ca atare, semnalul tras de Petru Cîmpian, într-un gest de
solidaritate identitarã, în faþa cãruia toþi trebuie sã-i acordãm
importanþa prioritarã, cãci e avutul nostru de-o viaþã, pe care viitorul
nu ne va ierta dacã i-am asistat la propria „înmormântare”.

Reiau, cu prilejul trecerii vârstei jubiliare, argumentele noastre
de susþinere a unei politici ferme de sprijin pentru mica redacþie ºi
pentru iniþiativele ei în ce priveºte nevoia de fonduri pentru
tezaurizarea arhivei sonore.

1. Momentul pornirii emisiunilor româneºti, anul 1980,
caracterizeazã unul din cele mai complexe ºi pline de conþinut
contexte din istoria comunitãþii. Ne aflãm la 30 ani de presã scrisã,
când putem vorbi de formarea unui grup compact de ziariºti din
românitatea din Ungaria. Condeiele activate ºi formate prin ziarul
românesc au constituit tot atâtea motive pentru maturizarea spiritului
public, care ºi-a gãsit în mesagerii ei, jurnaliºtii, conºtiinþa-oglindã a
identitãþii. Era prima oarã când ascultãtorii simþeau apartenenþa la
comunitate, prin intermediul vocilor de la radio, sentimentul cã cei
ce vorbesc pe unde „sunt de-ai noºtri”. A se vedea cã astfel presa
scrisã a devenit pepiniera de formare a jurnaliºtilor-radio, de la ªtefan
Frãtean la Tiberiu Iuhas, de la Petru Cîmpian la Eva Ruja Bányai ºi Eva
Iova. În plus, experienþa jurnalistului audio a pregãtit terenul celeilalte
forme de jurnalism, emisiunea Tv în limba românã, din anul 1982. A
fost posibilã anticiparea momentului inaugural datoritã prestaþiei radio
a lui Tiberiu Boca, ªtefan Crâsta, Eva Iova datoritã activãrii lor la
Radio Seghedin.

2. Mobilul acumulãrii de valori ale comunitãþii ºi ale formãrii



ROMÂNII DIN UNGARIA – PRESA PRESA SCRISÃ250 251

Mureº-Tisa „Pe undele Europei” ori cele episodice, susþinute de Al.
Ardelean, legate de problematica UE „Unitate în diversitate”). De
subliniat ºi ciclul mai organizat al emisiunilor culturale, de tipul
„Oameni care au fost”, „Limba noastrã”, dar ºi distribuþia pe grupuri-
þintã a emisiunilor de tip magazin radiofonic, rezervate adolescenþilor
(„Liceenii”), vârstnicilor („Generaþia a treia”) ori femeilor („Lumea
femeilor”).

Redacþia româneascã din Seghedin a reuºit sã facã ºi o distribuþie
justã a sarcinilor redacþionale pe competenþele ºi aptitudinile
redactorilor ei, ducând la o specializare a jurnaliºtilor: Petru Cîmpian
activeazã în zona interviurilor culturale ºi politice, a emisiunilor de
dezbatere ºi opinie; Adam Bauer în cea a interviurilor cu animatori
culturali ºi a buletinelor de ºtiri sportive; Anamaria Brad în domeniul
emisiunilor de spiritualitate creºtinã ºi a culturii generale; Iulia Kaupert
în cel al artelor ºi divertismentului; Gyöngyi Mocan ºi Eva Iova în cea
a ºtirilor ºi emisiunilor de tineret.

O noutate în domeniul radiofoniei româneºti din Seghedin o
constituie recuperarea tradiþiei din cântecele ºi jocurile populare
specifice românilor din Ungaria, prin editarea unor instrumente Media,
pe suport electronic: CD-uri antologii precum „Asarã-n grãdinã” –
1991 ori „Înflorit-o ruguþu” – 2000. Acestea constituie un prim pas
important în acþiunea de demarare a unui program de tezaurizare ºi
arhivare a zestrei culturale a emisiunilor româneºti. Ele devin proba
manifestãrii identitãþii în cea mai bogatã tradiþie oralã.

La acest ceas aniversar, câteva propuneri pentru diversificarea
ofertelor ºi o mai bunã raportare a emisiunilor româneºti la publicul-
þintã se impun de la sine: realizarea unor emisiuni de teren, prin
ieºiri periodice ale redacþiei la întâlniri directe cu ascultãtorii din
comunitãþile româneºti; activarea unor portrete radiofonice mai ample
(intervenþii directe ale celor evocaþi, cu material ilustrativ din
fonoteca radioului ºi cu prezentarea pãrþii de contribuþie a fiecãruia
pentru destinul comunitãþii) în genul unor emisiuni de memorie
colectivã. E de domeniul evidenþei, iatã, cã în ultima vreme
comunitatea româneascã a pierdut o serie de personalitãþi (Ilie Ivãnuº,
Teodor Oltean, Gh. Dulãu, Ioan Sz. Kiss, retrase de-acum doar în
banda sonorã a emisiunilor de la Seghedin, încât sugestia inaugurãrii
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specificul ei comunitar, sublimul spontaneitãþii jocurilor lingvistice
ºi graiul bihorean ori criºean cu inflexiunile fonetico-stilistice de unicã
frumuseþe. Radioul din Seghedin se poate legitima cu o asemenea
zestre de limbã comunitarã, ca dovadã a modului cum a evoluat limba
în sânul comunitãþilor româneºti din Ungaria. Pentru cine doreºte sã
studieze în adâncime, cu temei ºtiinþific, limba românilor din Ungaria,
obligatoriu trebuie sã poposeascã la studioul emisiunilor româneºti
din Seghedin.

Cele trei domenii-argumente ale marcãrii celor 25 de ani de istorie
a radiofoniei în limba românã ne oferã ºi bucuria intelectualã a
împlinirii rostului pentru comunitate. Douã mari perioade din istoria
acestui gen de jurnalism din Ungaria disting douã orientãri care
caracterizeazã activitatea jurnalisticã a grupului de jurnaliºti din
Seghedin. Prima perioadã istoricã, 1980–1990, când redactorul
principal ªtefan Frãtean imprimã emisiunii româneºti un caracter
predominant informativ, cu unele accente de divertisment cultural,
recurge mai mult la forme jurnalistice adecvate interesului
ascultãtorului-þintã: buletine informative, scurte interviuri cu
reprezentanþi ai comunitãþii, mici reportaje de teren, construite ad-
hoc, ºi contextualizate la eveniment (muncã, ºcoalã, sãrbãtori
tradiþionale). Cea de-a doua, 1990–2005, sub coordonarea lui Petru
Cîmpian, este perioada diversificãrii ofertelor radiofonice ºi a
multiplicãrii formulelor ºi genurilor publicistice. Emisiunea capãtã,
ºi prin stabilitatea fixãrii programelor, a ritmurilor de emisie, o mai
bunã structurare pe momente, ºi, în consecinþã, o deschidere mai
aplicatã spre genuri mai pretenþioase. Domeniile de interes rãmân
constante (tradiþiile, spiritualitatea, ºcoala, cultura), dar organizeazã
intern emisiunea printr-o distribuþie mai clarã ºi echitabilã a timpilor
de emisie. Genul informativ ocupã zilnic 2–3 minute de ºtiri, urmat
de genul comentativ, prin formele specifice (interviu, dialoguri
culturale, dezbateri de opinii). Un loc aparte acum îl ocupã portretul
radiofonic, realizat prin amestecul formelor, interviu, evocare,
confesiune, divertisment. În ultima vreme, zestrea radiofonicã s-a
îmbogãþit prin formula comentariului în ciclu, în special prin genul
emisiunilor de analizã ºi dezbatere publicã a evenimentelor cu impact
european (a se vedea emisiunile din ciclul euroregiunii Dunãre-Criº-
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la nivel de reportaj radiofonic la tabãra de lecturã de la Jula ºi un
altul la întrecerea pioniereascã de la Bichiºciaba. Prima emisiune
rezerva câteva minute ºtirilor prezentate de Ioan Sz. Kiss ºi o revistã
a presei în redactarea Eddei Illyés. Prezentarea momentelor din
program este intercalatã cu secvenþe muzicale.

ªtefan Frãtean a ºtiut sã apeleze la colaboratori, în primul rând la
ziariºtii de la periodicul românesc , Kozma Mihai, Ioan Sz. Kiss, Edda
Illyés, Vasile Martin, Vasile Roxin, dar ºi la colaboratori din afara
jurnalisticii, Bernáth András, Parádi Róza. Pentru diversitate, la citirea
ºtirilor s-a recurs la vocea crainicelor Iulia Olteanu, Eva Kozma,
Cornelia Nemeº.

În perioada primelor 9 luni, programul în limba românã ºi-a fixat
câteva rubrici constante, obiºnuind ascultãtorii cu o anumitã ordine
a domeniilor de interes. Dupã urarea de bun gãsit, o scurtã prezentare
a sumarului emisiunii, urmatã de secþiunea ºtirilor ºi apoi câte un
reportaj ori un montaj de comentarii, cu participarea unor invitaþi
ori interlocutori de pe teren. De observat cã în aceastã etapã,
redactorul principal se ocupa în mod special cu aspecte culturale,
îndeosebi, cele legate de tradiþiile dansurilor ºi cântecelor populare
(tabãra de etnografie de la Bedeu, în aug. 1980, Conferinþa etnografilor
de minoritate, oct. 1980, interviu cu Al. Hoþopan în problema
culegerilor de folclor, dec. 1982). O altã zonã de interes este ºcoala
în limba românã, prezentã în materiale radiofonice diverse, de la ºtiri
la reportaj, interviu ºi portrete individuale (interviu cu Ion Budai,
directorul ºcolii din Jula, oct. 1980, instantaneu la Micherechi, iun.
1981, ºcoala pedagogicã de la Debreþin, mai 1981).

Timp de aproape doi ani, în schema programelor funcþiona ºi
postul de superlector, un gen de cenzurã mascatã, prin prezenþa lui
Tolna Károly ori Al. Hoþopan. În ciuda acestor supravegheri, ªtefan
Frãtean a reuºit sã facã ceea ce ºi-a propus ºi a fãcut-o cu
responsabilitate ºi spirit creator. Existã în practica de început a acestui
redactor o spontaneitate a iniþiativelor, dublatã de aerul natural al
unei autenticitãþi netrucate. Ieºit cu microfonul pe teren, la sensul
propriu al termenului, (pe câmp, în fabricã ori în târguri), ziua ori
noaptea, el a ºtiut sã puncteze esenþialul într-un material radiodifuzat.
Dacã un interviu în plinã ºi neconvenþionalã desfãºurare impunea o
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acestor portrete radiofonice ar reface momente, evenimente, oameni
ai faptelor pentru soarta comunitãþii. Aº avansa ºi sugestia unei
angajãri mai radicale a atitudinii în emisiuni de dezbatere ºi opinie
despre destinul ºi perspectivele românilor din Ungaria, cu un accent
critic mai susþinut.

1.2.2. Începuturi. ªtefan Frãtean, primul redactor radio

Atât radioul, cât ºi televiziunea în limba românã datoreazã
existenþa de azi primului lor redactor, ªtefan Frãtean. La puþin timp
dupã terminarea studiilor superioare la Bucureºti, proaspãtul
absolvent de litere intrã vertiginos în jurnalisticã. Am vãzut în
capitolul II contribuþiile ºi activitatea sa în presa scrisã. Foarte activ
ºi inventiv în formule publicistice, ªtefan Frãtean este cooptat în
colectivul redacþional, având o activitate susþinutã cantitativ ºi
calitativ. Aºa se face cã, în primãvara anului 1980, când se auzea de
pornirea emisiunilor în limba românã, dupã consultãri cu referenþii
din cadrul UDRU ºi cu ziariºtii de la Foaie, s-a gãsit cã cel mai potrivit
pentru acest post este ªtefan Frãtean. În 26 mai 1980, ªtefan Frãtean
primeºte din partea secþiei de minoritãþi, sub semnãtura dr. Boros
Ferenc, o caracterizare-recomandare favorabilã pentru a lucra la
programul radio în limba românã. Studioul de radiodifuziune
maghiarã, cu sediul la Budapesta (Magyar Rádió, Budapest, Bródy
Sándor u. 5–7), prin departamentul de încadrare ºi salarizare confirmã
cã ªtefan Frãtean este încadrat la studioul radio din Szolnok pe o
perioadã între 25 iunie–30 sept. 1980, cu salariul aferent, lunar de
4000 ft. (Adresa nr. 690/1980, eliberatã la data de 26 iunie 1980). În
timp de o lunã de zile, noul împuternicit a trebuit sã se acomodeze
cu tehnica ºi programul de lucru al studioului din Szolnok. Astfel cã
prima emisiune româneascã radiodifuzatã se petrece la 26 iulie 1980,
pe o duratã de 30 minute ºi localizatã pe undele ultrascurte ale
Radiodifuziunii Maghiare. Primul realizator ªtefan Frãtean a gândit
distribuþia primului program în limba românã cât mai acoperitor în
ce priveºte subiectele de interes comunitar. Dupã urarea de „bun
gãsit” a crainicului, o scurtã introducere în motivaþia emisiunilor
româneºti, salutul oficialului UDRU, Petru Silaghi, apoi o dezvoltare
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emisiunilor spre colaborãri externe creºte acum. O datã cu înmulþirea
programelor de difuzare se diversificã ºi paleta formelor jurnalistice,
lãrgind mult tematica ºi, corespunzãtor, persoanele de contact. Intrã
acum în atenþia redacþiei o serie de portrete din comunitate: Ilie
Ivãnuº, vicarul Pavel Ardelean, Cornel Mândruþãu, Cornelia Magori,
Lucia Borza, Matia Mihuþ, Ana Varga, Gh. Marc. Tiberiu Herdean
colaboreazã frecvent cu emisiuni de literaturã contemporanã, Petru
Cîmpian cu programe culturale (bunãoarã despre ªtefan Oroian, iun.
1986).

Al treilea moment se consumã în 1 ianuarie 1986, când redacþia
românã primeºte douã emisiuni pe sãptãmânã, fiecare de câte o
jumãtate de orã, difuzate în zilele de joi (18.30–19.00) ºi sâmbãtã
dimineaþa (7.00–7.30), pe undele noului program radio Bartók. În
asemenea condiþii, mult mai prielnice pentru dezvoltarea unor
emisiuni mai complete, ªtefan Frãtean reuºeºte sã depãºeascã faza
pur informaþionalã ºi sã treacã la alcãtuirea unor materiale mai ample,
emisiuni de comentariu ºi prezentare. Era ºi proba redactorului de a
duce la bun capãt o emisiune de popularizare în conºtiinþa maghiarilor
a culturii ºi valorilor autentice româneºti. Materialul despre familia
lui Gh. Nistor, cunoscut dansator popular din Micherechi, „Micherechi,
Paris, New York...” , încununa nu doar un talent românesc din Ungaria,
ci fãcea ºi dovada prestaþiei de jurnalist a lui ªtefan Frãtean. S-au
topit în acest material radiofonic toate izbânzile jurnalistice ale
redactorului, de pânã acum: alternanþa informaþie-formaþie, cuvânt
ºi muzicã, comentariul online cu cel din off, dialogul ad-hoc cu
rãspunsul prompt ºi la obiect, evocarea trecutului cu nararea
prezentului, jocul planurilor apropiat-depãrtat, obiectiv-subiectiv. Din
toate acestea, profilul dansatorilor populari reþine prin esenþial ºi
reprezentativ, cu un specific local pitoresc, care a fãcut carierã pentru
prestigiul Micherechiului ºi al românimii din Ungaria.

La 1 iulie 1987, ca urmare a deschiderii, la Seghedin, a studioului
regional al Radiodifuziunii Maghiare, ºi redacþia de minoritãþilor se
mutã în oraºul de pe Tisa. Decizia a permis ca, în afara programelor
ºtiute, douã emisiuni pe sãptãmânã, sã se aloce timp de difuzare
unei emisiuni suplimentare, pe frecvenþe locale, 30 de minute în
fiecare duminicã de la orele 8. Prilejul mutãrii redacþiei la Seghedin a
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altã direcþie ori ridica alte probleme, redactorul nu lãsa suspendatã
problema, ci angaja o notã personalã interviului, deschizând în
interiorul interviului-matcã un alt interviu. Portretul radiofonic
construit pe interviu înainteazã în construcþie prin carisma cu care
redactorul intrã în detalii ºi provoacã memoria interlocutorului la
destãinuire. Exemplele la îndemânã sunt numeroase în acest sector
al ziaristicii audio: portretul lui Teodor Oltean (apr. 1982), Boca Mihai
(aug. 1980, mart. 1985), Gh. Otlãcan (iun. 1985), Ion Magdu (mart.–
apr. 1985),Teodor Covaci ºi Al. Gal, mart. 1985), Gh. Dulãu (mart.
1985, iun. 1986), Gh. Santãu (dec. 1986), Gh. Nistor (apr. 1986). A
avut ºansa ºi bucuria profesionalã acest redactor radio cã a cunoscut
ºi i-a înregistrat pe aproape toþi animatorii culturali, dascãlii, autorii,
oamenii politici ai vremii,  povestitorii  ºi  dansatorii  populari, care
s-au aflat în fruntea activitãþilor politice ori culturale ale comunitãþii.
Autenticitatea ºi spontaneitatea materialelor sale rezultã din uºurinþa
cu care ºtie sã se contextualizeze ºi sã-ºi adapteze mijloacele ºi stilul
în funcþie de obiectul de investigaþie ori dupã persoana interlocutoare.
De aceea, reportajele, interviurile, montajele de ºtiri, montajele mixate
ale emisiunilor, refuzã ºablonul ºi rutina, cedând locul unor construcþii
originale, unele închegate ad-hoc, dupã relevanþa subiectului. În plus,
ºarmul unei limbi-grai, dupã comunitatea în care se gãseºte, prin
care angajeazã dialogul ºi confesiunea dau o notã specificã, de inedit
materialelor sale. Arhiva studioului din Seghedin creºte în valoare cu
cât ea pãstreazã aceste mostre de grai local, ca în cazul lui Toader
ªimonca ori Alexandru Kiss.

1.2.3. Etape, redactori, colaborãri

Câtã vreme redacþia radioului a funcþionat la Szolnok, se vede cã
n-a fost un impediment ca redacþia sã se deplaseze între Budapesta,
Jula, Seghedin ºi Debreþin. Prima modificare apare în durata emisiunii.
De la jumãtatea de orã la douã sãptãmâni, se trece, cu 28 martie
1981, la difuzarea sãptãmânalã a celor 30 de minute, pe frecvenþele
programului III al Radiodifuziunii maghiare, sâmbãtã dimineaþa
devreme. Aceastã situaþie impunea un program mai încãrcat pentru
unicul redactor angajat, ªtefan Frãtean. Poate de aceea ºi deschiderea
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Momentul 1989 ni se pare de bun augur pentru consolidarea
zestrei radioului din Seghedin. Redactorul ºi-a fãcut un bun obicei
ca sã prezinte periodic presã româneascã din diaspora, cu care de
altfel ºi încearcã sã stabileascã relaþii directe ºi schimburi de programe
ºi ziare. Prestigiul redacþiei este întãrit cu vizita unor ziariºti francezi
la Seghedin. În plus, tânãrul Tiberiu Boca angajeazã programul
românesc radio în tratarea subiectelor pânã atunci socotite tabu, din
zona religiilor. Din ianuarie 1989 dateazã practica radioului de a difuza
periodic emisiuni cu caracter religios, în speþã, ortodox.

Lãrgirea sferei de interes a emisiunilor, ca ºi schimbãrile ideologice
ºi politice ale sfârºitului de an 1989, au permis ca din 1990, programul
românesc sã capete o mai mare consistenþã, atât cantitativ, prin
mãrirea timpului de difuzare, cât ºi calitativ, prin constituirea unui
colectiv redacþional tânãr deschis spre nou ºi spre jurnalismul de
atitudine. Programul trece la difuzarea zilnicã, în afara zilei de luni,
iar pe programul naþional se reia un rezumat de 20 de minute. Prin
prestaþia de colaborator extern, alãturi de colegul sãu Tiberiu Boca,
proaspeþi absolvenþi ai secþiei de românã de la Seghedin, ªtefan Crâsta
intrã în redacþia radio, ca al doilea angajat al studioului. Dupã o
prestaþie de aproape 10 ani în redacþia radio, ªtefan Frãtean se retrage
din activitatea jurnalisticã, ca urmare a obþinerii unui  post
guvernamental la Budapesta. Locul sãu este ocupat de Petru Cîmpian,
de la Catedra de românã, dupã ce acesta a avut o intensã activitate
ziaristicã, atât la radio, cât ºi în presa scrisã. În plus, buna colaborare
la realizarea unor emisiuni cu ªtefan Frãtean l-a recomandat drept
principalul redactor la emisiunile radio.

Noul colectiv redacþional obþine o altã victorie importantã: de la
1 ianuarie 1991 emisiunea în limba românã se difuzeazã zilnic, 30
minute. Aceasta a permis o mai mare libertate de organizare internã
a emisiunilor, de diversificare a ofertelor radiofonice ºi de lãrgire a
spectrului domeniilor. Începe ºi o etapã de arhivare ºi tezaurizare a
emisiunilor din etapele anterioare.

Cu anul 1993 se produce o lãrgire a colectivului redacþional, încât
de acum putem vorbi de o redacþie constituitã oficial, cu angajaþi la
redacþia minoritãþilor. Resursele vin tot din partea Catedrei de românã
din Seghedin. Un colectiv tânãr, cu iniþiative jurnalistice, care
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dat câºtig de cauzã emisiunilor româneºti, cãci redactorul ªtefan
Frãtean avea un ajutor preþios de la studenþii ºi profesorii  catedrei de
românã de aici. De altfel, ºi la Szolnok, redacþia a apelat la sprijinul ºi
colaborarea unor intelectuali seghedinieni. E momentul când intrã
colaboratori de prestigiu, din interiorul comunitãþii de intelectuali,
de la Ana Hoþopan, Doina Selejan, la Marta Botea ºi Tiberiu Boca.
Cum sarcinile redactorului în funcþie ªtefan Frãtean au sporit
cantitativ, dar ºi calitativ, se impunea constituirea unui colectiv
redacþional. Am amintit de unele constrângeri de ordin organizatoric
ºi financiar pe care a trebuit sã le învingã redacþia româneascã. Sunt
cunoscute ºi demersurile oficiale ori neoficiale ale lui ªtefan Frãtean
pentru constituirea acestui colectiv. Meritã preþuitã tenacitatea cu
care, trecând peste aceste greutãþi, redactorul a ºtiut sã-ºi strângã în
jurul sãu un grup inimos de colaboratori, construind în jurul
programelor româneºti un front comun pentru supravieþuirea ºi
îmbogãþirea emisiunilor în limba românã.

Cum în anul 1988, cu ocazia unui nou congres al UDRU, se ridicã
tot mai mult problema înnoirii vieþii de organizare a românilor din
Ungaria, ºi cum grupul de intelectuali constituit în jurul catedrei din
Seghedin criticã tot mai frecvent formalismul, autoritarismul ºi
clientela politicã din fruntea reprezentanþei româneºti, reacþia
redacþiei ºi colaboratorilor de la radio Seghedin se radicalizeazã tot
mai mult. E momentul când, artificial întreþinut, se declanºeazã o
luptã surdã între gruparea din Seghedin ºi cea din jurul Foii noastre
de la Jula, care s-a soldat cu tiruri de acuzaþie dintr-o parte ºi alta.
Radioul s-a situat pe poziþia fermã de a întreþine dialogul între cele
douã grupãri ºi a-i aduce pe cei implicaþi la o dezbatere deschisã. Un
aliat în aceastã tacticã de echilibru l-a avut ªtefan Frãtean pe Petru
Cîmpian, colaborator tot mai frecvent la emisiunile radio, asistent la
Catedra de românã. Cu acesta, redactorul realizeazã emisiuni de
atitudine ºi opinie, punând cu curaj ºi responsabil pe faþã problemele
care macinã comunitatea. Am vãzut cã formula de a-ºi spune cuvântul
deschis a dus la iniþiativa redactãrii, în 1989, a revistei catedrei,
Informatorul, care aducea un aer mai libertin în tratarea la obiect a
chestiunilor de minoritate. Redactorului radio nu i-a scãpat
momentul, dupã cum deschide emisiunea spre mai tinerii în jurnalism,
Tiberiu Boca ºi ªtefan Crâsta.
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telefonice (despre activitatea autoguvernãrilor ori a uniunilor
românilor). În aceste cazuri, redacþia nu are un redactor specializat
pe aceastã zonã de interes, fiecare din realizatori întocmeºte buletinul
de ºtiri, care e difuzat ori prin vocea realizatorului ori prin a celorlalþi
colegi de redacþie. O altã categorie o formeazã programele de
comentariu ºi opinie, care recurg la formula montajelor radiofonice
(montajul fãcut de Tiberiu Boca ºi ªtefan Frãtean, în 1989, despre
noua concepþie a structurilor de reprezentare ale românilor ori cel
despre chestiunea implicãrii intelectualilor în problemele menþinerii
identitãþii, din acelaºi an), fie la formula interviului cu personalitãþi
publice, cu intelectuali  de diferite profesii ºi creatori din comunitate
(cu Gh. Mihãiescu despre soarta manualelor ºcolare, cu vicarul
Ardelean despre implicarea bisericii în trezirea conºtiinþei de
românitate, cu Gh. Dulãu despre vocaþia dascãlului de comunitate,
cu Gh. Petruºan despre raportul dintre organismele politice ºi cele
culturale ale românilor). La lansarea Euroregiunii Dunãre-Criº-Mureº-
Tisa, în 1997, emisiunea româneascã „Pe undele Europei” a fost
receptivã în iniþierea uni program tip triplex, în care au intrat
studiourile din Seghedin, apoi din 2001 Timiºoara ºi Subotiþa, puternic
implicate în stabilirea unor montaje complexe, de la secvenþe
informative la dezbateri comune pe problematica cooperãrii regionale,
schimburi de programe ºi activitãþi transfrontaliere (întâlniri ale
autoritãþilor locale, târguri, expoziþii, activitãþi culturale, zile ale
oraºelor înfrãþite etc). În aceeaºi arie a emisiunilor comentative intrã
ºi iniþiativa studioului din Seghedin de a demara, încã din 2003, o
emisiune maraton, întinsã pe mai mult de un an, de dezbatere a
problematicii integrãrii europene. „Unitate în diversitate”, realizatã
cu suportul ambasadorului în pensie, Alexandru Ardelean, este una
din cele mai substanþiale contribuþii la cunoaºterea în detaliu a
aspectelor legate de instituþiile europene, rolul acestora ºi
perspectivele integrãrii. A dovedit redacþia radio cã este „pe fazã” în
alcãtuirea unor emisiuni de actualitate, cã este capabilã sã-ºi adapteze
profilul în funcþie de mersul evenimentelor.

Petru Cîmpian a iniþiat din 1996 o serie de emisiuni cu structurã
mai liberã, dar foarte bogate în conþinut ºi formule jurnalistice. Ciclul
Taifas cu... (Tiberiu Herdean, 1996, T. Borszéki, 1997, Mihai Kozma,
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beneficiazã ºi de o lãrgire a programului local, la douã ore zilnic, cu
difuzare pe þarã de 30 de minute. Redacþia compusã din Gyöngyi
Mocan, Ana Cioca, Vasile Gurzãu, Adam Bauer ºi redactorul ºef Petru
Cîmpian pare sã fie o echipã completã, bine organizatã. Motive de
tot felul, fie familiale, sociale ori profesionale determinã retragerea
dupã aproape trei ani a primilor trei, (Gy. Mocan în 1996, Ana Cioca
în 1999, V. Gurzãu în 1995), permiþând sã treacã prin redacþie ºi alþi
tineri jurnaliºti, Eva Iova, Anamaria Brad, Iulia Kaupert ºi Monica
Rocsin.

Aceastã lãrgire a colectivului a dus la o mai bunã distribuþie a
sarcinilor redacþionale, în sensul asumãrii pe zile a responsabilitãþii
de redactare ºi difuzare a emisiunilor. S-a trecut la o distribuþie ºi a
magazinelor tematice în interiorul colectivului redacþional. Magazinul
vârstnicilor ºi Magazinul femeilor în sarcina Evei Iova, programul de
tineret ºi de divertisment în cea a Iuliei Kaupert, programele religioase
în redacþia Anamariei Brad, problemele legate de comunitate ºi
colaborare euroregionalã în responsabilitatea lui Petru Cîmpian, cele
de pãstrare a tradiþiilor ºi de comunicare cu presa Adam Bauer.

Au mai trecut prin redacþia radio, cu contribuþii specifice
preocupãrilor lor redacþionale: Ana Cioca (perioada august 1993–
ianuarie 1999), Gyöngyi Mocan (iunie 1993 – noiembrie 1996),
redactor foarte ordonat care ºi-a arhivat emisiunile ºi colaborãrile,
Vasile Gurzãu (mai 1993 – august 1995).

1.2.4. Programe, forme de jurnalism radio, structuri

Prin mãrirea timpului de emisie ºi alternativele programelor
regionale de 90 minute ºi ale celor pe þarã, de 30 minute, redacþia
emisiunilor în limba românã a recurs la o restructurare a programelor
ºi o mai bunã distribuþie a formelor jurnalistice, în funcþie de obiectul
de dezbatere ºi interesul auditorilor. Au funcþionat mai multe criterii
de organizare ºi specializare internã a programelor radio:

– dupã criteriul obiectului: programe informative, fie sub formã
de ºtiri (de regulã, un scurt buletin la începutul emisiunii), fie sub
formã de relatãri (efectuate de redactori ori corespondenþi voluntari,
cum e cazul lui J. Vmirjáncki sau Gh. Bagy) sau corespondenþe
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Oricine are rãgazul de a audia arhiva din fonoteca radioului din
Seghedin, înclinã sã creadã cã, dincolo de aspectul de mozaic al
emisiunilor, formula jurnalisticã cu cea mai mare încãrcãturã
informaþionalã dar ºi comentativã este interviul radiofonic. În cazul
redactorilor de la radio, aceastã formulã pare sã complineascã mai
multe genuri, portretul radiofonic, montajul, ancheta, reportajul. Pe
de altã parte, interviul are o dublã competenþã: una care încadreazã
pe cel care vorbeºte în interviu, conturându-i un portret radiofonic,
cealaltã care probeazã aptitudinile redactorului realizator, pus în
situaþia de a dirija discuþia spre un scop ºi un mesaj pentru auditor.
Dacã am aminti interviurile lui Adam Bauer cu Toader ªimonca,
Dragoº Györgyi, Petru Jurca, din anul 1992,cu Teodor Petruþa (1995),
ori cele ale lui Tiberiu Boca cu Gh. Dulãu, Petre Purece, Gh. Santãu,
din 1992, cu Teodor Oltean (1989), ca ºi ale redactorului Petru
Cîmpian cu  Ilie Ivãnuº (1993), Petru Mândruþãu (1992), Ioan Sz.
Kiss (2001), Eva Iova cu Lucia Borza (2003), cu episcopul românilor
din Ungaria, Sofronie (2004), ne-am da seama cã redacþia româneascã
din Seghedin a alcãtuit o zestre demnã de toatã preþuirea. Nu doar
cã interviul pãstreazã pentru memoria nestinsã vocea inconfundabilã
a celui intervievat, ci cã în cuprinsul sãu interviul conþine o zestre
culturalã, folcloricã ºi un document lingvistic de limbã românã
autenticã. Cine-i cunoaºte îndeaproape pe toþi aceºtia, poate desluºi
limpede discursul spiritualizat al lui Teodor Oltean, cel uºor liricizat
ºi nostalgic al lui Ilie Ivãnuº, cel robust ºi echilibrat al Luciei Borza
ori cel pitoresc ºi fermecãtor de curgãtor pe albia graiului al lui Toader
ªimonca, cel sobru ºi ponderat al lui Petru Mândruþãu. Sã adãugãm
cã zestrea arhivisticã a studioului din Seghedin creºte cu cât în ea se
pãstreazã un document al unor vremuri trecute, o ilustrare sonorã a
unor timpuri pline în care cei în discuþie s-au implicat în activitãþile
comunitare. Parte din aceºtia azi sunt deja istorie.

Structural vorbind, emisiunile româneºti au o organizare intratã
deja în obiºnuinþa ascultãtorului român de radio: un scurt buletin de
ºtiri (adecvat în ultima  vreme dupã tematica ºi obiectul emisiunilor
difuzate, ºtiri din euroregiune, ºtiri pentru tineri, ºtiri pentru vârstnici
ºi femei), urmate de un interviu ori o relatare telefonicã cu o
personalitate. Alternativ, se prezintã ºi un montaj despre un eveniment
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Maria Gurzãu Czeglédi, 2000) aparþin spiritului inventiv ºi deschis la
nou al redactorului. Când dialogul ad-hoc pare sã se închege pe temã
(culturalã, de învãþãmânt ori socialã), Petru Cîmpian avanseazã spre
alte zone, umanizând pânã la mãrturisire sincerã o discuþie liberã ºi
nonconformistã. Alternarea intervenþiilor cu muzica preferatã de cel
interlocutat, intrarea pe terenul vocaþiilor ºi pasiunilor, ca ºi a
preocupãrilor intime, chiar casnice, dau contur unei emisiuni de finã
acurateþe ºi mãiestrie a dialogului.

– dupã criteriul publicului emisiunile s-au profilat în câteva
formule devenite cunoscute auditoriului. Existã din 1999 emisiunea
rezervatã tinerilor, iniþiatã de  Eva Iova, „De la paiºpe la optºpe -
liceenii”, care se axeazã pe problematica mai largã a liceenilor, de la
aspecte de ºcoalã, la cele distractive, muzicã, sport, cancanuri, vedete.
În aceeaºi arie intrã ºi emisiunea periodicã Party-Time redactatã ºi
prezentatã de Iulia Kaupert, rezervatã muzicii ºi preocupãrilor lumii
mondene, de la modã ºi gastronomie, la practici ºi noutãþi informatice.
O alta se ocupã cu profilul unor personalitãþi marcante ale
comunitãþii, aflate la o vârstã înaintatã, dar care sunt încã prezente
ºi active în viaþa comunitãþii. Emisiunea Magazinul vârstnicilor, datând
din 1998, a adus în radio o serie de figuri marcante, de la Lucia Borza
la Maria Ruja ori Gh. Santãu ºi Teodor Oltean. Cu aspect mai pragmatic
sunt emisiunile rezervate femeilor, din ciclul Lumea femeilor, care aduc
ascultãtorului informaþii ºi comentarii despre contribuþia femeilor în
arte, culturã, învãþãmânt, politicã, sport. De regulã, sâmbãta sunt
emisiunile rezervate religiei, iniþiate încã din 1989, de Tiberiu Boca,
continuate de Anamaria Brad ºi Monica Rocsin. Ele beneficiazã ºi de
colaborarea preoþilor Aurel Becan, Ioan Bun ºi Florin Olteanu. Aceste
emisiuni, realizate alternativ, pentru biserica ortodoxã ori cea baptistã,
oferã date, relatãri despre activitãþile specifice, mai rar interviuri cu
personalitãþi din domeniu. Lipsesc încã în aceste programe emisiuni-
dezbateri cu tinerii privind religia ºi credinþa, fiind mai mult magazine
radiofonice cu muzicã sacrã ºi practici cu ocazia unor sãrbãtori
creºtine tradiþionale. Se întreabã auditoriul de ce asemenea programe
s-au oprit doar la cele douã confesiuni ºi nu înainteazã în problematica
celorlalte confesiuni ale românilor. Lipsesc ºi emisiunile legate de
istoricul confesiunilor din locurile locuite de români de-a lungul anilor.
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emisiunilor sale. Cã e interviu, portret radiofonic, reportaj ori buletin
de ºtiri, o pecete Petru Cîmpian se simte în modul de atitudine. Refuzã
artificialul ºi convenþionalul, în favoarea ineditului ºi
nonconformismului, atacã direct ºi global problemele ce þin de soarta
românilor. Are acest redactor vocaþia de constructor inovator, prin
paleta vastã în care se miºcã o emisiune sau alta, într-u curs neliniar,
dar încãrcat cu mult conþinut.

În cel puþin trei momente, redacþia sub Petru Cîmpian este
iniþiatoarea unor emisiuni anticipative, înainte ca momentele
respective sã se întâmple. Euroregiunea Dunãre-Criº-Mureº-Tisa,
înfiinþatã oficial în noiembrie 1997, este pregãtitã la redacþia
româneascã, printr-un ciclu de emisiuni multiculturale, Pe undele
Europei, difuzate în ianuarie al aceluiaºi an 1997, prin cooperarea
studiourilor din Timiºoara, Seghedin ºi corespondenþe din Belgrad ºi
Vârºeþ, cu aportul redactorilor Petru Cîmpian, Lang János (Seghedin)
ºi Agneta Nica ºi Lehõcz László (Timiºoara). Apreciatã pentru spiritul
novator ºi pentru deschiderea multiculturalã ºi multietnicã, emisiunea
a primit în 1998 „Premiul de excelenþã al Radiodifuziunii Maghiare”.
Al doilea moment iniþiat de redacþia româneascã este cel al integrãrii
Ungariei în Uniunea Europeanã, printr-un serial de programe rezervate
exclusiv tematicii integrãrii, început la Radio Seghedin în 2003.
Ambele seriale se ocupã cu responsabilitate de colaborarea
transfrontalierã, de cunoaºterea legislaþiei europene în domenii de
interes euroregional (transporturi, vamã, schimburi de informaþii,
culturã, turism). Iulia Kaupert a redactat ºi susþinut câteva emisiuni
culturale de popularizare ºi educaþie artisticã, fie prin audiþie de poezie
româneascã ºi universalã din ciclul Moment poetic, fie prin prezentarea
unor artiºti ºi a unor opere muzicale, din ciclul Emisiuni de operã ori
interviuri cu artiºti (jazz cu Harry Tavitian, Mircea Tiberian, rapsodul
popular Grigore Leºe, pictoriþa Suzana Fântânariu, directorul
Filarmonicii Timiºoara Remus Georgescu). Anamaria Brad a realizat
emisiuni în comunitate, interviuri cu Petru Popuþa, Maria Berényi,
Lucreþia ªipoº ºi Mihaela Bucin.

Spiritul tânãr al lui Adam Bauer, Evei Iova, Iuliei Kaupert ºi
Anamariei Brad aduce un aer reconfortant de înnoire ºi creativitate.
Se recurge tot mai mult la interlocutori cu greutate în comunitatea
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important din viaþa comunitãþii. Structura de mozaic a emisiunii pe
þarã are drept scop acoperirea a cât mai multor zone de interes pentru
minoritatea româneascã. Câteva structuri de emisiuni în serial ºi-au
gãsit locul în emisiunea matcã a zilei, precum cele de cultivare a
limbii, ori din ciclul „Femei celebre”, „Oameni care au fost”,
„Enciclopedia muzicalã”, cu colaborarea unor profesori de la Catedra
de românã (Ana Hoþopan, Elena Munteanu, Mihaela Bucin).

1.3. Radioul azi

Din punctul de vedere al politicii editoriale ºi de programe, sã
consemnãm cã redacþia radio a fost mereu pe o poziþie obiectivã ºi
echidistantã, chiar în raporturile cu diversele organisme ºi uniuni ale
românilor din Ungaria. De aici un anume ton, când grav ºi echilibrat
când trata chestiuni arzãtoare, dar ºi critic ºi angajat constructiv,
când trata aspecte ale lipsei de unitate ºi acþiune ale românilor.
Perioada 1980–1990, când redacþia radio era susþinutã de ªtefan
Frãtean se caracterizeazã printr-un accentuat spor informaþional ºi
acoperind mai multe zone de interes, de la aspecte sociale, agricole,
la cele politice, culturale ºi de învãþãmânt. Nevoia de a cuprinde
aproape totul în cele câteva minute de emisie a fãcut ca tematica ºi
structura emisiunilor româneºti sã aibã un caracter eterogen de tip
magazin de informare. Cu noua redacþie a lui Petru Cîmpian, din 1990
încoace, emisiunile româneºti se diversificã ºi se specializeazã dupã
publicul ascultãtor. Se rezervã mai mult loc emisiunilor cu caracter
comentativ ºi celor de opinie. Petru Cîmpian a imprimat colectivului
redacþional cel puþin douã orientãri: una care þine de atitudinea, mult
mai radicalã ºi deschisã a redactorilor de a aborda probleme acute
legate de viaþa comunitãþii, cealaltã, libertatea de a aduce propuneri
ºi inovaþii în structura emisiunilor. Curajul de a ataca chestiuni
spinoase (precum alegerile reprezentanþilor minoritari, gradul de
legitimitate a acestora, implicarea în slujirea intereselor comunitare)
ori nevoia de a ieºi în faþã prin valorile perene ale comunitãþii (dascãli,
dansatori, cântãreþi populari, creatori ºi intelectuali de prestigiu) sunt
în cartea de vizitã a lui Petru Cîmpian permanenþe cotidiene. Onest
cu sine însuºi, redactorul radio imprimã onestitate ºi obiectivitate
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1.4. Produse Media

Bogãþia arhivei radio, în special în domeniul interpretãrii
cântecului popular românesc, a dus la tezaurizarea acestui bun
colectiv prin editarea unor CD-uri, care pãstreazã nealteratã
autenticitatea interpretãrii ºi vocea inconfundabilã a unor muzicanþi
populari ai comunitãþii. În 1991, sub editorul Asociaþia Culturalã a
Românilor din Seghedin (din care fac parte ºi redactorii radio), având
ca redactor pe Petru Cîmpian se editeazã culegerea de cântece din
Cenadul Unguresc, Asarã-n grãdinã, în interpretarea lui Svetozar Unc.
Cele 16 cântece ale interpretului popular s-au realizat în studioul
Izisz din Seghedin, cu formaþia de instrumentiºti compusã din Balogh
Kálmán (þambal), Bálint Zsolt (contrabas, fluier), Lang János (vioarã);
maestru de sunet: Losonczy György, Tanács Antal. În 1994, înregistrãri
din studioul din Seghedin ºi de la Concertul de la Pécs cu prilejul
Zilelor Culturale Ungaro-Române, acelaºi editor Asociaþia culturalã
a românilor din Seghedin, sub redacþia lui Petru Cîmpian, apare CD-
ul D-ar veni primãvara. Discul cuprinde cântece populare ºi de
petrecere româneºti, în interpretarea lui Vasile Papp, cunoscut rapsod
din generaþia micherechenilor de dupã Gh. Nistor. Instrumentaþia de
acompaniament beneficiazã de nume de tradiþie în cultura popularã
a românilor din Ungaria: Teodor Covaci, Lang János (vioarã), Balogh
Kálmán (þambal) Földes Gábor (contrabas, chitarã) Horváth Daniel
(acordeon), Marosi Zoltán (braci), parte din ei din ansamblul Hóra.
Dupã aceste compactdiscuri individuale, s-a trecut la un CD mixt, cu
trei interpreþi, Eva Cozma, Svetozar Unc ºi Vasile Papp. Discul Înflorit-
o ruguþu... cu 14 piese muzicale ale celor trei, apare în anul 2000, cu
sprijinul AÞRU, UCRU ºi Autoconducerea minoritarã românã din
Seghedin ºi cuprinde piese de arhivã radiofonicã din interpretãrile
instrumentistice ale lui Teodor Covaci ºi Gheorghe Cozma, ambii
lãutari din Micherechi. Redactorul Petru Cîmpian face, în pagina de
titlu a CD-ului, o prezentare a importanþei pentru românii din Ungaria
a noului produs media: „Aceºti interpreþi dedicã acum ascultãtorului
cântecele din Cenadu Unguresc, atmosfera nunþii micherechene, bucuria
ºi tristeþea oamenilor din Aletea ºi Chitighaz, adicã acele cântece care
reflectã viaþa lor ºi a noastrã la sfârºit de mileniu.” E de aºteptat de la
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româneascã, se difuzeazã opinii din diferite sfere de activitate,
interviuri telefonice, poziþii ºi opinii diverse, chiar contrare, ale
reprezentanþilor publici ai românilor. O deschidere mai amplã spre
zona culturalã, a pãstrãrii tradiþiilor ºi a afirmãrii valorilor comunitare.
Aºa se explicã ºi zestrea de netãgãduit pe care o deþine arhiva radio,
privind folclorul ºi muzica popularã, spectacolele înregistrate ºi
poveºtile animatorilor culturali din satele româneºti. O notã aparte
meritã emisiunea complexã legatã de trecerea spre anul 2000,
realizatã de Iulia Kaupert cu studiouri locale ale comunitãþilor
româneºti din diaspora, din Germania, Israel, Turcia, Basarabia,
Ucraina, Paris. Ocazie reuºitã de a afla pãreri, impresii, stãri, activitãþi
ale românilor din afara Ungariei, cu redarea unor aspecte specifice
comunitãþii respective, cu fragmente de emisiuni româneºti, cu oameni
care s-au implicat în realizarea acestora. Adam Bauer realizeazã
emisiuni spontane, duce cumva tradiþia începuturilor spre reportaje,
portrete radiofonice în interiorul comunitãþii. Autentice momente
culturale, în emisiuni create ad-hoc, cu o limbã oralã care întãreºte
specificul graiului local, cu picanterii care coloreazã benefic structura
emisiunii. Reuºeºte Adam Bauer nu doar sã provoace la confesiune
pe interlocutor, dar ºi sã se retragã în spatele intervievatului, lãsându-
i acestuia libertatea de desfãºurare. Iatã, de pildã, interviul cu Teodor
Petruþa, directorul ºcolii din Aletea, (1995) care oferã prilejul de a
contura niºte vremuri trecute, de e evoca amintiri personale ºi oameni
ai locului, dar ºi de a transmite un mesaj tinerilor aspiranþi la profesia
de dascãl. O lume pitoreascã în felul ei, cu asprimile ºi bucuriile ei,
ne-o dã în emisiunile legate de viaþa în sãlaºe, la Kinþig, într-un montaj
dialogat cu Maria Nador, Ioan Misarãº, dascãli ºi elevi ai ºcolii de
altãdatã, ori cu cântãreþul Ioan Lucaci din Aletea. Nu în ultimul rând,
secvenþele de buletin sportiv ori lecturã a presei româneºti rotunjeºte
personalitatea redactorului radio. Prestaþia jurnaliºtilor de la Radio
Seghedin a adus în anul 2000, la aniversarea a 20 de radiofonie în
limba maternã, Premiul de excelenþã al Societãþii Maghiare de
Radiodifuziune, recunoscându-se astfel prestigiul ºi profesionalismul
jurnaliºtilor radio, menirea lor la menþinerea ºi îmbogãþirea zestrei
identitare a românilor.
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intelectuali, majoritatea acestora din comunitatea româneascã. Sunt
cunoscute încercãrile redactorului ºef al studioului, din anii 1979–
1980, de a contacta intelectualii români, fie direct, fie prin intermediul
forului de reprezentare politicã, UDRU, pentru gãsirea unei persoane
valide pentru programele româneºti. Discuþii sterile, ca ºi lipsa de
experienþã în domeniu ori teama de nou – o temere fãrã temei din
moment ce ºi radioul în 1980 fusese o asemenea ineditã experienþã –
au dus la amânarea numirii unei persoane competente. Prilejul a venit
însã dupã prestaþia mai mult decât onorabilã a redactorului ªtefan
Frãtean, de la Radio, care a avut prezenþa de spirit de a nu pierde
aceastã unicã ocazie ce i s-a oferit românimii din Ungaria de a-ºi
afirma identitatea ºi care acceptã chiar situaþia provizorie de
colaborator externist. Astfel cã, la 29 aprilie 1982 are loc debutul
programului românesc la televiziunea maghiarã, cu difuzare din
studioul din Seghedin. Timp de patru ani emisiunea intitulatã, de la
început, Ecranul Nostru, (titlu în vigoare ºi azi) avea o duratã de 15
minute ºi rula o datã pe lunã, joia, pe programul 2 al Televiziunii
Maghiare (orele 19.10–19.25), fiind reluat în sãptãmâna urmãtoare
pe programul 1. Dacã titlul emisiunii, similar celorlalte programe ale
naþionalitãþilor, a fost acceptat de ªtefan Frãtean, genericul de
diferenþiere(douã linii concentrice care se intersecteazã în mijlocul
ecranului) s-a nãscut la propunerea lui Al. Hoþopan, pe atunci
redactorul-ºef al ziarului românesc. Prima emisiune, mediatizatã în
presa româneascã ºi maghiarã, scrisã ºi la radio, prin chiar realizatorul
ei ªtefan Frãtean, contura profilul unui program chibzuit dupã
relevanþa informaþiilor ºi nevoia vizitatorului Tv: ca la radio, o succintã
prezentare a emisiunii, cu atenþia cuvenitã evenimentului de început,
prin vocea oficialitãþii româneºti a vremii, Petru Silaghi, secretarul
general al UDRU, aici la Tv, un discurs puternic politizat ºi redat
alternativ cu imagini din activitatea românilor din Ungaria. Redactorul
face o prezentare a subiectelor ºi temelor emisiunii, invitând
telespectatorul sã urmãreascã un buletin de ºtiri, în prezentarea
crainicei Maria Gurzãu, profesoarã din Jula. Prilejul inaugurãrii noii
clãdiri a liceului românesc a intrat într-un montaj de 4 minute, iar pe
fondul urãrii de rãmas bun, imagini cu un dans popular al echipei
folclorice a liceului. Structura emisiunilor solicitatã de redactorul ºef
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redacþia româneascã sã strângã într-un asemenea disc ºi tezaurul
povestitorilor populari, ca ºi dialogurile spontane cu animatori
populari vestiþi, mulþi dintre ei trecuþi din aceastã viaþã.

2. Emisiunea tv ECRANUL NOSTRU (1982)

Caseta redacþionalã: emisiune tv a Studioului teritorial Seghedin
Colectiv redacþional: Tiberiu Boca, redactor responsabil,
ªtefan Crâsta, Aurel Becan, redactori
Programe: MTV1, miercuri, 13.45,
reluare sâmbãtã MTV2, orele 7.25
Adresa redacþiei: MTV Studio, 6725 Seghedin, Kálvária tér 22

2.1 Istoric, etape, redactori, colaboratori

Contextul istoric ºi conjunctura momentelor care au favorizat
pornirea primelor emisiuni româneºti la televiziunea maghiarã au avut
un cuvânt important de spus. În primul rând, e vorba de afirmarea
unei generaþii de intelectuali autohtone, deja formate, ºi cu largi
competenþe de a desfãºura activitate ziaristicã. Acest moment, al
anilor ’75, gãseºte comunitatea româneascã cu un periodic, Foaia
noastrã, revenit la Jula ºi, deci, cu un colectiv redacþional alcãtuit ºi
legitimat din membrii comunitãþii. Al doilea moment îl constituie
debutul emisiunilor radio, în 1980, de care ne-am ocupat anterior,
exerciþiul jurnalistic al multora din viitorii realizatori de emisiuni Tv
fiind proba incontestabilã a pornirii programului televizat. Cel de-al
treilea eveniment, care þine de conjunctura politicã de deschidere a
guvernului spre problematica naþionalitãþilor din Ungaria, s-a
consumat în anul 1976, când se înfiinþeazã studiouri regionale la
Pécs ºi, respectiv, la Seghedin. În cazul primului, aceasta a permis ca
la doi ani de la inaugurare, naþionalitãþile germanã ºi sârbo-croatã sã
aibã acces la emisiuni proprii. Cum la Seghedin pornise difuzarea
emisiunilor radio în limba maternã, redactorul ºef al studioului
regional de televiziune, Regõs Sándor, s-a arãtat dispus sã iniþieze o
emisiune pentru românii din Ungaria. Cu atât mai mult cu cât în
pragul anilor ’80 Catedra de românã de aici era în plinã forþã, pregãtind
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cuvântului, profesionalism în tratarea chestiunilor arzãtoare, chiar
dureroase unele dintre ele, dar ºi profesionalism jurnalistic al
redactorului ºi colaboratorilor sãi, prin intrarea ori retragerea din
spatele imaginilor ºi al comentariului din off. Dezbaterea scoate în
evidenþã artificiozitatea muncii organelor de reprezentare româneascã,
prigoana împotriva bisericii, care, din contrã, ar fi trebuit folositã
pentru menþinerea românismului ºi a conºtiinþei identitãþii. Lipseºte,
dupã Mihai Cosma, un învãþãmânt pragmatic, care sã dezvolte
„autocunoaºterea pentru a se ajunge la conºtiinþa identitãþii”.

Structura mai mult informaþionalã a emisiunilor româneºti, definitã
de ªtefan Frãtean drept un „magazin politic” se menþine pânã cãtre
anul 1987. Durata emisiunilor creºte la 20 de minute de emisie, dar
în acelaºi sistem de difuzare, pe canalul II, cu reluare pe canalul I. Un
raport-referat, din 1987, care face o caracterizare a primilor cinci ani
de activitate redacþionalã la Tv, ªtefan Frãtean aduce în discuþie
dificultãþile întâmpinate, care þin de conjuncturã ºi sistemul de
organizare internã a televiziunii, inclusiv obstacole tehnice:
„Prezentarea din punctul de vedere al imaginilor corespunde mai puþin
genului de televiziune. Motivul este dificultatea planificãrii filmãrilor,
capacitatea de organizare a redactorilor, faptul cã ei sunt externiºti,
turnarea pe peliculã ºi programarea filmãrilor cu o sãptãmânã ºi
jumãtate înainte”. Pentru o mai bunã orientare a publicului ºi a
rãspunde nevoilor acestuia, redactorul susþine trecerea la emisiunea
de 30 de minute, care ar acoperi zonele cheie ale comunitãþii, istorie,
culturã, limbã. În acelaºi an 1987, programul românesc este mutat în
ziua de miercuri, ba chiar se reprogrameazã aleatoriu în funcþie de
calendarul naþional ori religios. O propunere mai veche a lui ªtefan
Frãtean este contactul cu românii din afara Ungariei, astfel cã Petru
Cîmpian deschide seria emisiunilor despre românii din diaspora cu
un montaj la românii din Voivodina (1988).

Din ianuarie 1988, suplimentar magazinului Ecranul Nostru,
sãptãmânal se difuzeazã timp de 5 minute emisiunea ªtiri, realizatã
ºi prezentatã, prin alternanþã, de Petru Cîmpian, Marta Botea, Doina
Selejan ºi Eva Ruja Molnár. Programul este difuzat pe programul II, în
ziua de marþi, de la orele 17.00. Solicitarea lui ªtefan Frãtean din
1987 devine realitate ºi programul televizat românesc se mãreºte la
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al studioului contura interesele telespectatorului român din Ungaria:
prezentarea programului, secvenþe informative (ºtiri, note) din viaþa
naþionalitãþii române, un reportaj politic despre evenimentul naþional,
aspecte din viaþa culturalã a echipelor, cluburilor, activitãþilor
etnografice ºi de folclor, prezentarea publicaþiilor ºi încheierea de
salut a redactorului.

În intervalul 1982–1987 redactorul principal – deºi fãrã statut
oficializat – ªtefan Frãtean este ajutat de un alt ziarist, pe atunci
profesor la Catedra de românã, Petru Cîmpian ori de ziariºti de la
ziarul românesc, Ioan Sz. Kiss, Eva Ruja Molnár, Tiberiu Iuhas. Aceºtia
aduc un suflu nou în conceperea programelor ºi emisiunilor româneºti.
Primul realizeazã un interviu cu vicarul Pavel Ardelean, realizeazã
un amplu interviu în 1983, cu poeþii Ioan Alexandru ºi Kányádi
Sándor, propune emisiuni culturale (interviu cu N. Gheran despre
Ediþia Rebreanu), dar ºi iniþiazã prima tentativã de a contacta românii
din diaspora, într-un film despre românii din Coºtei-Yugoslavia. În
1985 un material despre Foaia noastrã   cu redactorii ei (Al. Hoþopan,
Mihai Kozma) ºi lectorul ziarului, Lucia Borza, realizat de Petru
Cîmpian deschide ºi seria materialelor despre publicaþiile ºi presa
româneascã, similare emisiunilor radio. În acelaºi an, un interviu cu
Vasile Roxin despre cei 5 ani de apariþie ai publicaþiei Sãptãmâna
din Ungaria. O palidã iniþiativã, din pãcate nevalorificatã la emisiunea
Tv decât dupã 1990, ridicã problema identitãþii ºi a conºtiinþei de
român în minoritate. E adevãrat cã materialele lui ªtefan Frãtean,
cele de teren, ating sporadic chestiunea nivelului limbii în familiile
româneºti, mai ales la nivelul celei de-a doua generaþii, însã abia
într-un reportaj la Vecherd redactorul ridicã multe semne de întrebare
privind soarta românilor, a limbii materne, cãutând cauzele pierderii
limbii (pãrãsirea locurilor de origine, plecarea tinerilor la studii la
oraº ori în întreprinderi). În 1988 semnalãm organizarea unei emisiuni-
dezbatere, prima de acest fel, la Catedra de românã din Seghedin, cu
participarea profesorilor Gh. Petruºan, Mihai Cosma, Petru Cîmpian,
care pun destul de radical ºi responsabil probleme interne ale
comunitãþii, atacând direct ºi fãrã complexe cauzele disensiunilor
între români, pânã la motivele pierderii terenului în lupa contra
asimilãrii. A fost o emisiune de profesionaliºti, în sensul plin al
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cheltuieli suplimentare, exigenþe tehnice crescute ºi o muncã
redacþionalã tot mai sporitã. Cele douã emisiuni, Ecranul ºi Magazinul,
se difuzeazã din douã în douã sãptãmâni, în 30 de minute fiecare.
Întreaga muncã redacþionalã se realizeazã de redactorul extern încã
ªtefan Frãtean, regizorii Tóth Szõllõs András, László Gyöngyi,
operatorii Virág Pál, Ruzsa János împreunã cu ºeful de producþie
Csanádi Zoltán. Meritã o menþiune specialã spiritul de echipã,
solidaritatea de breaslã a coechipierilor lui ªtefan Frãtean, colegi care
ei înºiºi se implicau în buna realizare a emisiunilor ºi gãseau soluþiile
cât mai favorabile ca emisiunile româneºti sã nu sufere piedici ori
eºecuri, spre stupoarea ºefului studioului.

Studentul Tiberiu Boca începe colaborarea la emisiunea
româneascã de la începutul anului 1989. Iniþiativa deschisã de Petru
Cîmpian de stabilire a contactelor cu românii din alte þãri e reluatã
de ªtefan Frãtean, care realizeazã un montaj cu românii din
Transcarpatia. Proba supremã de înalt civism ºi profesionalism
jurnalistic o constituie transmiterea în direct a evenimentelor din
decembrie din Timiºoara sfârºitului de an 1989. Deplasãrile pe teren,
la Timiºoara, la Chiºineu-Criº, Salonta, ale lui Petru Cîmpian ºi ªtefan
Frãtean cu operatorul Ruzsa János, montãrile fãcute la Seghedin de
Tiberiu Boca ºi transmise direct pe programul I al Televiziunii
Maghiare, au constituit ºi proba de foc a jurnaliºtilor români de la
Seghedin. Ca urmare, dupã câteva prestaþii bune la radio ºi Tv, în
anul 1990, prin demisia de la radio ºi de la studiou a lui ªtefan Frãtean,
este recomandat ca realizator Tiberiu Boca, absolvent al ªcolii
Superioare, secþia românã, din Seghedin. Numai cã se perpetueazã
situaþia incertã a redactorului român pânã în toamna anului 1990,
când se creeazã primul post oficial, condiþionat însã de ºeful
studioului pe o perioadã limitatã de trei luni, ca înlocuitor al lui Király
Zoltán, promovat politic. ªicane de tot felul, tertipuri de conduitã
autoritarã ºi ideologie comunistã, impuneau redactorului român sã
înainteze ºefului rapoarte ºi informãri despre emisiunile româneºti,
sã-ºi restrângã timpul de filmare ºi cel de montare. În plus, extragerea
din bugetul emisiunilor româneºti a unor importante sume de bani
pentru alimentarea emisiunilor maghiare, ca ºi supravegherea printr-
o cenzurã mascatã a programelor redacþiei româneºti, a dus la reacþii
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30 de minute. În plus, în acest an 1988, se acordã redacþiei româneºti
posibilitatea de realizare a unor programe distincte, cu durata de 50
de minute, care permit lãrgirea bazei de documentare ºi informare,
dar ºi specializarea pe anumite genuri de jurnalism TV. De aceea,
anul 1988 devine cel mai productiv din istoria emisiunilor româneºti,
atât prin mãrirea contactelor cu telespectatorii, în cadrul emisiunilor
obiºnuite, dar ºi prin noua rubricã de ºtiri, dar, mai ales, prin oferta
acestor programe dezvoltate. În februarie 1988, Petru Cîmpian
realizeazã primul film amplu despre interpreþii populari din
Micherechi, Teodor Covaci ºi Gheorghe Nistor; în iunie un al doilea
program având în centru profilul dascãlului ºi poetului Lucia Borza,
originarã din Chitighaz, iar al treilea, realizat de ªtefan Frãtean,
consacrat poetului prematur dispãrut, Lucian Magdu, ºi al artistului
plastic ªtefan Oroian.

Antrenarea redactorilor ºi colaboratorilor emisiunilor româneºti
în realizarea unor filme despre minoritãþile naþionale din Ungaria a
dus la realizarea unui film documentar despre situaþia minoritarului,
în coproducþie Studioul din Seghedin ºi Societatea de film Movi.
Pelicula „În minoritate”, realizatã de ªtefan Frãtean, operatorul Kiss
Robert ºi regizorul Tóth Szõllõs András, ultimul semnând ºi regia
emisiunilor periodice româneºti, deschide ºi seria colaborãrilor
externe ale redacþiei româneºti ºi un prim pas important în impunerea
redacþiei româneºti în colectivul televiziunii maghiare.

Paradoxal, anul 1988, deºi foarte productiv în emisiuni româneºti,
aduce ºi primele semne de ameninþare, prin numirea, nu fãrã un temei
politic, al lui Bán János de la studioul din Budapesta la cârma studioului
din Seghedin. Acesta restrânge mult spaþiul de difuzare al emisiunilor
minoritare (slovacã ºi românã) prin extinderea exageratã a emisiunilor
maghiare. Aprobãrile pentru camere de filmat ºi pentru timpul de
montaj se dãdeau tot mai greu. În plus, nici la 6 ani de funcþionare,
redacþia româneascã nu avea un post angajat de redactor, în vreme
ce la studioul din Pécs existau 3 posturi ºi dispunea de spaþiu de
producþie distinct pentru emisiunile minoritare.

În anul 1989 emisiunea reluatã pe programul 1 se desfiinþeazã,
fiind înlocuitã cu o alta, separatã de Ecranul Nostru, mai aplicatã,
Magazinul cultural, în alternanþã cu prima. Aceasta a însemnat
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de legãturi cu români din diaspora continuã cu proiectul lui Tiberiu
Boca la românii din Paris din anul 1991. O nouã scrisoare a lui Tiberiu
Boca ºi a lui Fuzik János de la studioul din Seghedin cãtre preºedintele
Televiziunii Maghiare prin care atrãgeau atenþia asupra abuzurilor
ºefului din Seghedin, solicitã o mai veche doleanþã de revizuire a
situaþiei încadrãrii redacþiilor de naþionalitate într-o altã structurã.
Situaþia nu tocmai favorabilã, ca ºi demersurile redacþiilor de
naþionalitate de la Seghedin cãtre conducerea Televiziunii Maghiare,
au creat premisele ca în aprilie 1992 sã ia fiinþã Direcþia Emisiunilor
Regionale ºi de Minoritate în interiorul instituþiei centrale. Aceasta
urma sã ia sub protecþie studiourile din Pécs ºi Seghedin, ambele
funcþionând sub o redacþie comunã minoritãþilor, sub conducerea
lui Acs Zoltán, bun cunoscãtor al naþionalitãþilor din Ungaria.
Seghedinul urma sã aibã o producþie proprie emisiunilor slovace ºi
româneºti, cu ºeful de producþie Pigniczki Zoltán ºi Peták István
redactor-ºef, ºi cu un buget substanþial îmbunãtãþit (300 mii forinþi
pentru o emisiune). De la provizoratul limitat al perioadei de trei
luni de încadrare, lui Tiberiu Boca i se rezolvã ºi statutul de angajat
permanent la programele româneºti.

Abia din acest an se permite ca redacþia româneascã sã angajeze
încã doi redactori, în persoana colaboratorilor externi, Aurel Becan
(din decembrie 1992) ºi ªtefan Crâsta (din februarie 1993) ºi, din
septembrie 1992 intrã în redacþie ºi Eva Iova, în principal pentru
realizarea ºi prezentarea ºtirilor sãptãmânale. În acest fel, redacþia
capãtã ºi autonomie redacþionalã putându-se angaja în proiecte
jurnalistice independente, cu mare impact asupra publicului românesc
ºi nu doar. Cãci, din 1994, redacþia româneascã colaboreazã frecvent
cu studioul din Budapesta la realizarea unor filme, îndeosebi
documentare, despre naþionalitãþi. Din acest an 1993 producþia de
filme a redacþiei româneºti s-a îmbogãþit prin câteva realizãri
deosebite, douã filme cu copiii români, unul privind conºtiinþa de
minoritar, altul, în duplex de 3 ore, cu minoritatea româneascã din
Aletea.

În anul 1994 redacþia româneascã realizeazã alte douã filme
tematice, care se difuzeazã în afara emisiunii regulate, Ecranul Nostru.
Unul se ocupã de arta pictãrii icoanelor pe sticlã în Ardeal (realizator
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ºi atitudini radicale ale lui Tiberiu Boca. E anul în care au loc un
schimb intens de replici epistolare, de strigãte în pustiu, între
redactorul român ºi conducerea studioului, Bán János. E momentul
când emisiunea Tv în limba românã are un program sãptãmânal de
câte 25 minute, angajând mai susþinut ºi constant redacþia
româneascã. Pe bunã dreptate, Tiberiu Boca insistã pe necesitatea
constituirii unei redacþii, în senul plin al termenului, prin angajarea
unor colaboratori recunoscuþi de comunitate. O mai mare deschidere
spre problemele comunitãþii, o prelucrare a istoricului ºi valorilor
locale, crearea condiþiilor pentru realizarea unor emisiuni pentru copii
ºi asigurarea a cel puþin trei realizatori pentru conturarea unui atelier
de creaþie, sunt câteva din imperativele avansate de redactorul român.
Situaþia, de altfel improvizatã, a studioului din Seghedin a determinat
ca toate redacþiile de naþionalitate sã avanseze ideea dependenþei
organizatorice ºi financiare direct de studioul central de televiziune
din Budapesta. Ca urmare a unor rapoarte cãtre preºedintele
Televiziunii Maghiare, Hankiss Elemér, redacþiile de naþionalitate s-
au izbit de reacþia cel puþin arbitrarã dacã nu autoritarã a ºefului
studioului din Seghedin, care impune, din mai 1991, un control mai
mascat, mai fãþiº, al emisiunilor comunitãþilor, prin impunerea unui
rezumat în limba maghiarã ºi un control înainte de difuzare al
emisiunilor. Rãspunsul, replicã a redactorilor, aduce în discuþie situaþia
protecþiei independenþei de cãtre Budapesta: „Aceastã decizie a
ºefului de studio ne-a convins de faptul cã ideile susþinute în comun de
colegii noºtri de la Pécs, privind înfiinþarea unor redacþii de
naþionalitate independente, sunt necesare ºi motivate”. În 1991,
redacþia reuºeºte sã-ºi împlineascã unul din obiective, realizarea unor
emisiuni pentru copii, printr-un film tematic, pornind de la scrierea
lui Michael Ende, Momo, cu sprijinul copiilor de la ºcoala din
Micherechi. Filmul a însemnat o muncã titanicã pentru redactorii ºi
colaboratorii emisiunii româneºti, dar o strãlucitã ilustrare a
profesionalismului jurnalistic: operator Ruzsa János, regizorul László
Gyöngyi, ºeful de producþie Csanádi Zoltán. Urmarea, aceºtia sunt
obligaþi sã pãrãseascã redacþia. În plus, un film proiectat de ªtefan
Frãtean la retoromanii din Elveþia, din 1990, este anulat în tocmai
toiul desfãºurãrii lui, amânat fiind pe anul 1991. Seria acestor emisiuni
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religie, la ºcoalã, culturã. E de preþuit, pentru prima categorie,
tenacitatea cu care reporterul s-a miºcat în aproape toate zonele
locuite de români (Bãtania, Aletea, Apateu, Leucuºhaz, Otlaca-Pustã),
spontaneitatea cu care stã de vorbã cu þãrani, tractoriºti, locuitori ai
sãlaºelor, legumicultori, crescãtori de animale, cum se intereseazã
de treburile gospodãriei lor, de familiile acestora ºi perspectiva
tinerilor din aceste familii. Asemenea materiale, parte din ele arhivate
pe casete Beta, sunt nu doar un document de epocã, ce marcheazã o
ideologie, un timp ºi niºte ocupaþii specifice, ci ºi un document de
limbã specificã locurilor. Felul de a se adresa oamenilor de diferite
poziþii sociale, plãcerea dialogului ad-hoc, bucuria ºi sinceritatea
mãrturisirii celui intervievat, carisma ºi naturaleþea dezinvoltã ale
redactorului, aparþin unui jurnalist stãpân pe instrumentele jurnalistice
de profil. Dacã e sã amintim din aceastã perioadã peliculele de la
Apateu (gospodãria Floricãi ºi a lui bace Ioane), ori despre obiceiurile
ºi ritualurile de Crãciun, din casa Vioarei Oroian din Bãtania ori
discuþia cu soþia lui Mihai Purdi de la Otlaca-Pustã sau cea cu bace
Gheorghe din Leucuºhaz despre sãlaºe, toate acestea contureazã o
activitate plinã, încãrcatã de mult conþinut a redactorului la
începuturi. În ce priveºte a doua categorie, cea a reportajelor culturale
ori politice, redactorul scoate în evidenþã ceea ce e specific ºi
reprezentativ pentru comunitate. Aceastã relevanþã a evenimentului
impune ºi o selecþie a interlocutorilor. Dragoº Ilie din Aletea,
reportajul taberei etnografice de la Apateu, coordonate de Elena
Csobai, discuþia cu Emil Garami din Bãtania, montajul la cel de-al
VI-lea Congres al UDRU, 1983, pregãtirea elevilor pentru concursul
de limbã românã, prezentarea cãrþilor ºi autorilor români (Lucia Borza,
Ilie Ivãnuº) atestã o susþinutã atenþie pentru evenimentul ºi
personalitatea cu cel mai înalt grad de relevanþã pentru telespectatorul
român.

O deschidere importantã spre jurnalismul de investigaþie, cu un
mai sporit grad de originalitate a muncii redactorului, îl reprezintã
montajul ºi filmul documentar, având ca subiecte fierbinþi problemele
legate de identitate, condiþia de minoritar, cultura de tradiþie,
conºtiinþa identitãþii ºi formele de pãstrare ºi îmbogãþire a zestrei
identitare. Prima formã rãspunde unui dublu impact asupra
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Aurel Becan), celãlalt un film-portret despre artistul ªtefan Oroian
(realizator Tiberiu Boca).

O nouã structurare a departamentului din cadrul MTV duce la
desfiinþarea Direcþiei Emisiunilor Regionale ºi de Minoritate ºi crearea
Studioului Emisiunilor de Minoritate ºi de Peste Hotare, adunând astfel
ºi emisiunile naþionalitãþilor din Ungaria dar ºi cele ale comunitãþilor
maghiare din afara Ungariei. Aceasta înseamnã distribuirea unui buget
comun minoritãþilor ºi maghiarilor, ceea ce afecteazã emisiunile
minoritãþilor care capãtã statut de rubrici. În anul 1995 se relanseazã
emisiunile pentru copii, cu câte un program demonstrativ ºi aplicativ
(ore practice de românã, concursuri ºcolare de profil) la ºcolile din
Chitighaz, Micherechi, Jula ºi Cenadul Unguresc, difuzat lunar pânã
în decembrie. Programele beneficiazã ºi de aportul crainicelor Edit
Bordaº ºi Carmen Liþiu.

Apar în 1996 ºi reprogramãri în cadrul Televiziunii Maghiare,
sâmbãta dimineaþa programul românesc trece la ora matinalã 8.20.
Din acest an programul românesc Ecranul Nostru se prezintã în fiecare
miercuri în jurul orelor 14.35 pe programul 1 MTV ºi, în reluare, în
aceeaºi sãptãmânã, sâmbãta de la ora 8.20 pe programul 2.

O nouã speranþã a redacþiilor de minoritate, o datã cu numirea
din 1997, a redactorului ºef la departamentul emisiunilor de minoritate
a lui Fuzik János de la emisiunea slovacã (primul minoritar la un
departament al naþionalitãþilor dupã 15 ani) se leagã de trecerea
redacþiilor româneºti sub patronajul preºedintelui televiziunii, o
doleanþã mai veche, îndreptãþitã, pentru a cãpãta girul oficial al unei
independenþe reale.

2.2. Programe, forme de jurnalism TV

În perioada primilor doi ani,1982–1984, munca redactorului ºi
realizatorului emisiunii TV ªtefan Frãtean s-a concentrat pe douã
domenii, care au instituit ºi douã forme de jurnalism televizat: pe de
o parte, materiale realizate pe teren, în montaje mixte, reportaj ºi
interviu (ocupaþii, mulsul oilor, seceriºul, gãtitul mâncãrurilor de
Crãciun, munca þãranilor în CAP, cultivarea ºi vânzarea legumelor),
pe de altã parte, manifestãri publice ale românilor, de la politicã,
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aduce în atenþia publicului receptor personalitãþi din comunitate,
tradiþii ºi interpretãri ale rapsozilor populari români, situaþii inedite
din jurul unor colectivitãþi minoritare, folosind ca instrumente
ancheta, sondajul, opinia ºi comentariul în sinteze ºi analize
aspectuale. Acestea îmbogãþesc arhiva redacþiei româneºti, cultivând
valorile cu care se mândresc românii din Ungaria. Filmele realizate
de redacþia româneascã atestã ºi profesionalismul realizatorilor,
spiritul creator ºi competenþe jurnalistice certe. E cazul filmelor
documentare despre românii din diaspora (Românii din Voivodina,
Petru Cîmpian în 1988, Românii din Transcarpatia, 1989, Retoromanii
din Elveþia, 1991, ªtefan Frãtean, Românii din Paris, 1991, Tiberiu
Boca), cu accent pe formele de menþinere a identitãþii comunitare,
dar ºi cu un plus de mesaj militant pentru destinul românesc al limbii
ºi culturii. O altã categorie de filme abordeazã portrete culturale ºi
literare ale artiºtilor români, ca modele culturale ale menþinerii
identitãþii. Un scenariu atent supravegheat de redactori ºi de
personajul în cauzã, precum e filmul aniversar dedicat Luciei Borza,
din anul 1988, în responsabilitatea redactorului ªtefan Frãtean. Filmul
de aproape 50 de minute este organizat pe secvenþe ilustrative, cu
implicarea directã a protagonistei ºi retragerea definitivã în spate a
redactorului. Câteva momente din biografia de ieri ºi azi a Luciei
Borza, acoperind preocupãrile de-o viaþã, de la poezie la culturã,
folclor, limbã românã, dar ºi aspecte legate de existenþa umanã
(copilãria la Chitighaz, rolul bisericii în viaþa personajului) printr-o
reuºitã alternanþã de planuri ºi imagini statice ºi în miºcare (interesant
debutul ºi sfârºitul filmului, cu sugestia  coborârii în gara din Chitighaz
ºi drumul prin sat, cu oameni ai locului întâlniþi în cale, apoi
închiderea drumului cu aceeaºi garã din sat ºi cãlãtoria cu trenul
spre Budapesta) atestã un profesionalism de înaltã clasã. Perspectivele
se deschid prin asociere ºi multiplicare. Satul intrã în film pe douã
resurse, una  directã, prin prezenþa intelectualului în conºtiinþa
oamenilor lui, în scurte dialoguri cu sãtenii ºi bãtrânii satului, cealaltã,
mediatã livresc, prin spicuiri din monografia Chitighazului scrisã de
I. Iosif Ardelean. Personajul este el însuºi un martor direct, dar ia ºi
poziþia reporterului de teren, care intervieveazã, provoacã amintiri
ale bãtrânilor despre satul de ieri. Cooperarea între reporterul Lucia
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receptorului: un impact imagistic, prin care imaginea devine suportul
intuitiv al actului de comunicare, agrementând comentariul ºi
contextualizând situaþia de comunicare (locuri cunoscute de cei care
intervin pe peliculã), ºi un impact lingvistic, prin care inoculeazã
spectatorului grija pentru limbã, o limbã îngrijitã, dar ºi respectând
normele tradiþionale ale limbii vii din locurile în care s-a realizat
montajul. Pe de altã parte, montajele televizate alimentau ºi
materialele care intrau în cuprinsul Magazinului Cultural, fie integral,
fie secvenþial. Iatã de pildã montajul filmat la Catedra de românã din
Seghedin, din vara lui 1988, unde participanþii, profesorii Gheorghe
Petruºan, Mihai Cozma ºi Petru Cîmpian întreþin cu mult
profesionalism discuþii despre starea comunitãþii româneºti ºi despre
perspectivele de supravieþuire. Pe de o parte, montajul pune probleme
îndeosebi de întreþinere a conºtiinþei identitare, pe de altã parte
analizeazã pârghiile prin care organismele de reprezentare (UDRU,
biserica, ºcoala, presa) slujesc idealului minoritãþii. Montajul recurge
la formula spectrelor de opinii, prin interºanjarea rolurilor între
vorbitori, cu întrebãri ºi rãspunsuri intersectate. Raporturile minoritãþii
cu majoritatea maghiarã scoate în evidenþã serioase lacune de
cunoaºtere a unuia faþã de celãlalt, de unde o opticã în genere negativã
a fiecãruia, cum bine observã în montaj Mihai Cozma. Chiar
organizaþia politicã de reprezentare este una anacronicã, fiindcã nu
este produsul conºtientizat al minoritãþii, ci unul conjunctural,
pierderea contactului cu biserica mult timp marginalizatã ºi pierderea
terenului limbii române în ºcoalã, în favoarea predãrii în limba
maghiarã.

Un alt montaj, bine orchestrat, acoperind zona culturalã, realizat
tot în 1988, este cel comun despre memoria poetului român Lucian
Magdu ºi despre arta lui ªtefan Oroian, un poet prematur dispãrut ºi
un artist în plinã ascensiune. ªtefan Frãtean a gândit acest montaj cu
o dublã þintã, atrãgând receptorul pe douã cãi: prima este cea a
aducerii în prim plan a valorilor artistice ale românilor din Ungaria
din cele douã domenii, poezia ºi arta plasticã, pe de altã parte, miza
mesajului cultural, ca sol al identitãþii minoritare, în jurul cãruia
românitatea s-a grupat ca un scut de protecþie.

A doua formã, realizatã mult mai elaborat, filmul documentar
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Petru Cîmpian ºi crainica Maria Gurzãu Czeglédi fãceau un apel mai
mult decât binevoitor la sprijinul intelectualilor în realizarea unor
programe cât mai aproape de nevoile conaþionalilor lor. Ni se pare cã
formula sub care a demarat MC, dialog sincer, deschis ºi chiar
provocator de întrebãri incomode, era una din cele mai radicale
emisiuni, novatoare în conþinut, cu accent pe atitudine ºi investigaþie.
Pe o direcþie continua practica filmelor-anchetã despre modul de
raportare al românilor din Ungaria la sentimentul etnic al românitãþii,
pe o alta fãcea o investigaþie în pulsul intern al grupurilor comunitare,
pentru a depista unde se petrec fisuri în unitatea lor ºi a gãsi împreunã
soluþii de consolidare a grupurilor. Structural, emisiunea MC aducea
ºi o inovaþie în practica prea rigidã ºi rutinatã a Ecranului nostru,
aducând modificãri de conþinut ºi formule jurnalistice ºi devenind o
alternativã la politica editorialã a emisiunii periodice. Iatã, de pildã,
schiþat programul MC la primele douã emisiuni, cu deschidere spre
dialog ºi gãsirea soluþiilor de strângere a rândurilor în jurul valorilor
reprezentative: „MC încearcã sã prezinte viaþa, preocupãrile de toate
zilele ale românilor din Ungaria, care se leagã de activitatea sau
menþinerea românilor de pe aceste meleaguri.(...) informaþii despre
cercuri, asociaþii independente de la sate, oraºe, din Budapesta,
Seghedin. Magazin cultural: valori spirituale, tradiþii laice ºi bisericeºti”
(MC nr. 1/ 7 ian. 1989). În baza acestui program redacþia româneascã
intenþiona sã aducã în atenþia publicului probleme fierbinþi la ordinea
zilei, care constituie conºtiinþa de identitar. Aºa se face cã, pe mai
bine de doi ani, pânã la mijlocul anului 1991, MC ºi-a constituit un
profil distinct de emisiune, acoperind toate domeniile de interes
comunitar. Câteva din aceste aspecte, unele din ele cu o apariþie
regulatã, revin periodic în atenþia redactorilor:

– problematica relaþiilor româno-maghiare ºi cea a refugiaþilor la
graniþa cu România

– implicarea UDRU în reforma învãþãmântului de minoritate ºi
colaborarea cu Catedra de românã din Seghedin

– afirmarea valorilor culturale ºi literare prin promovarea la Radio
ºi Tv a creaþiilor populare ºi culte

– susþinerea activitãþilor ºi iniþiativelor de antrenare a tinerilor
(elevi, studenþi) în pãstrarea identitãþii
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Borza ºi oameni aduce într-un frumos schimb de ºtafetã generaþia
tânãrã, cea ºcolarã îndeosebi, ºi cea vârstnicã, ieºitã din sat. Momentul
de la ºcoala din sat, cu discuþii despre starea învãþãmântului, despre
manuale ºi activitãþi specifice pãstrãrii limbii ºi tradiþiilor, ori cel de
la o familie de dansatori (soþii Buha) sau la Florica Toader, cântãreþ
din fluier, pe  alternanþa unui fond sonor adecvat pe versurile Luciei
Borza, în recitarea Doinei Selejan, lãrgesc aria formelor de jurnalism
Tv, într-o sintezã de reportaj social ºi cultural, interviu spontan ºi
neconvenþional, secvenþe de anchetã despre soarta minoritarilor,
spectacol literar-artistic emoþionant. Astfel de filme-portret, precum
cele despre maeºtrii populari a dansului ºi cântecului Teodor Kovács
ºi Gheorghe Nistor (1988, realizator Petru Cîmpian), Necrolog Lucian
Magdu (1992, realizatori ªtefan Crâsta, Tiberiu Boca), Gheorghe
Mureºan (1994, realizator Aurel Becan) ori cel aniversar dedicat
maestrului dirijor Gheorghe Flueraº (2000) sau profesorului Gheorghe
Petruºan (2003), realizate de ªtefan Crâsta, formeazã cea mai bogatã
zestre arhivisticã a televiziunii româneºti.

2.3. Magazinul cultural

Ideea iniþierii unei emisiuni distincte de cea de bazã, cu accent
pe dimensiunea culturalã, care sã acopere preocupãrile majore ale
intelectualilor români din Ungaria, de la începutul anului 1989, nu a
rãspuns atât unui comandament ideologic al timpului, cât
necesitãþilor de promovare a valorilor, ale celor care-i reprezintã în
specificul ºi dinamica minoritãþii. Structura noii emisiuni a fost gânditã
în aºa fel încât sã rãspundã provocãrilor anului 1989 la cel puþin trei
motivaþii: prima, sã valorifice valorile culturale ale comunitãþii
(tradiþii, creaþii populare, creaþii beletristice, prelucrarea documentelor
de istorie localã); o a doua motivaþie, sã provoace un dialog al
intelectualitãþii în jurul conºtiinþei identitãþii, printr-o analizã lucid-
asumatã a realitãþilor la care se raporteazã comunitatea româneascã;
ºi a treia þintind în implicarea intelectualitãþii în toate componentele
identitãþii (ºcoalã, bisericã, forme de organizare), care sã ducã la o
activizare a sentimentului de român. De aceea, încã de la prima
emisiune a MC, cea din 7 ianuarie 1989, redactorii ªtefan Frãtean,
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– accentul crescut pe dezbateri despre biserica românilor din
Ungaria ºi deschiderea mai susþinutã a emisiunilor religioase.

– schimbul de informaþii, cãrþi ºi presã între românii din Ungaria
ºi din alte comunitãþi similare din lume (comunitatea din Viena,
Transcarpatia, Elveþia, Paris)

Antrenând forþe jurnalistice cunoscute (colaborarea ziaristului
de la gazeta româneascã Ioan Sz. Kiss), Magazinul cultural se întrerupe
însã la mijlocul anului 1991, când realizatorul Tiberiu Boca obþine
emisia sãptãmânalã a Ecranului Nostru, fapt care aducea cu sine ºi
îmbogãþirea colectivului redacþional prin achiziþiile lui Aurel Becan
ºi ªtefan Crâsta. Dispariþia MC, chiar în condiþiile în care putea fi
integrat în programul sãptãmânal, nu a fost soluþia cea mai potrivitã,
pentru un colectiv lãrgit, care sã acopere ºi sã suplineascã munca de
la emisiunea lunarã.

2.4. Ecranul Nostru, azi

În baza mobilitãþii jurnaliºtilor ºi a unei activitãþi pline în presa
radio ºi cea scrisã, Ecranul Nostru ºi-a fixat azi o bunã poziþie în
ierarhia formelor de jurnalism practicate în Ungaria. Dacã e sã amintim
doar cã  dintre cei trei redactori de azi, Tiberiu Boca (redactor
responsabil), ªtefan Crâsta ºi Aurel Becan, primii doi ºi-au început
cariera ºi practica jurnalisticã în presa scrisã, al doilea activând ca
redactor angajat o perioadã la Radio, al treilea fiind multã vreme
colaborator extern la TV, am observa cã s-a constituit un specific al
emisiunii sãptãmânale. O structurã relativ fixã a emisiunii de miercuri:
buletin de ºtiri prezentat, de regulã, de redactorul din sãptãmâna
respectivã, ori apelând la redactori de la Foaia româneascã (cazul
Evei Iova, Rita Pãtcaº), urmat de prezentarea aprox.10–12 min. a
unei activitãþi cu impact pentru comunitate(întâlnirea cercetãtorilor,
creatorilor, baluri româneºti, lansãri de carte, ºedinþe ale forurilor de
conducere etc). Ultima parte este rezervatã problemelor bisericeºti,
prin reactivarea ciclului Vestigii ortodoxe, în colaborare cu Muzeul
din Bichiºciaba. De câþiva ani buni, redactorii înºiºi ºi-au repartizat
sarcinile, „specializându-se” în emisiuni din care vizitatorul

recunoaºte pecetea individualã. Nu în ultimul rând, toþi trei redactorii
aparþin aceleiaºi generaþii tinere, formând o echipã bine sudatã, toþi
absolvenþi ai Catedrei de românã din Seghedin. Iatã un scurt tablou
al cãrþilor de vizitã ale redactorilor emisiunilor, programelor ºi filmelor
care poartã semnãtura actualei redacþii româneºti de la Televiziunea
Maghiarã.

Tiberiu BOCA (n. 1968) colaborator la Radio între 1988–1992,
la Tv între 1989–1990 ºi redactor principal din 1990. Este primul
redactor care realizeazã în 1989 o relatare de la Adunarea eparhialã
a Vicariatului din Jula. Prestaþia lui la TV reþine prin câteva
documentare ºi filme inedite: portret de dascãl, Iuliana Rad (1996),
Mecenaþii, despre Emanuil Gojdu ºi fundaþia sa (1997), Ardeleana –
dansul popular ardelenesc (1999), Dansurile româneºti (1994),
Portarul imbatabil, interviu ºi portret Duckadam (2001).

ªtefan CRÂSTA (n. 1968) redactor la Radio Seghedin (1990–
1993), colaborator apoi redactor de reportaje de teren ºi culturale la
Ecranul Nostru (1993 pânã azi), colaborator extern la Foaia
româneascã (pagina sportivã). Debut la Radio în 1990 cu un interviu
cu Traian Mureºan, preºedintele comitetului parohial din Bãtania,
debut la Tv cu un portret al soþilor Boniº din Bãtania. Câteva montaje
ºi filme care îi onoreazã prestaþia de redactor Tv: portrete Tv, dirijorul
Gheorghe Flueraº (1999), Gheorghe Petruºan (2003), Vasile Poiendan
(1997), Irinyi János (2000), Necrolog Lucian Magdu (1992), Românii
din Jula (1996), Foaia la 50 de ani (2001).

Aurel BECAN (n. 1967), prin formaþia sa teologicã s-a axat pe
emisiuni cu caracter religios sau de culturã ºi informaþie bisericeascã.
Cu Tiberiu Boca propune în 1990 o abordare a problemelor spinoase
legate de soarta bisericii greco-catolice din România. O atenþie
deosebitã este acordatã grupãrilor religioase din interiorul comunitãþii
româneºti din Ungaria, baptiste (1992), Greco-catolicii din Ungaria
(1994), Leta Mare (1993), Cenadu Unguresc (2002), dar ºi deschide
EN spre arta bisericeascã, construcþiile ºi iconografia, Icoane pe sticlã
în mãnãstirile din Ardeal (1994), Bisericile de lemn din Maramureº
(1997). Secvenþa Vestigii ortodoxe de la capãtul EN poartã referinþa
sa de emisie.

Prestaþia lor bunã, seriozitatea muncii, spiritul de colegialitate ºi
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qDicþionar (jurnaliºti, redactori, colaboratori)
qDiagrama apariþiei ziarului Foaia româneascã
q Imagini de presã
qBibliografie

de muncã în echipã au fãcut ca în 2000 sã obþinã premiul special la
festivalul de film Televest din Timiºoara, în 2002 Premiul de excelenþã
acordat de preºedintele Televiziunii Maghiare iar în 2003 ªtefan Crâsta
cu premiul la cel de-al III-lea Festival al Naþionalitãþilor din Ungaria,
cu filmul-portret Gh. Petruºan.
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Simpozion, Annales ºi al seriilor publicaþiei Almanah din Budapesta.
Autoare a volumelor de istorie: Istoria Fundaþiei Gojdu (1995),
Românii din Ungaria în presa din Transilvania ºi Ungaria sec.
al XIX-lea (1994), Culturã româneascã la Budapesta în sec. al
XIX-lea (2000), Viaþa ºi activitatea lui Emanuil Gojdu (2002);
volume de versuri: Autodefinire (1987), Fãrã titlu (1989), Pulsul
veacului palid (1997), În pragul noului mileniu (2002).

qBOCA, Tiberiu, (n. 1968), redactor-ºef la emisiunea tv în limba
românã, „Ecranul Nostru”, difuzatã pe programul naþional MTV
(1991–2004); licenþiat al secþiei de Jurnalisticã de la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu (2004); realizator de filme documentare
despre personalitãþi ale comunitãþii româneºti din Ungaria (Lucia
Borza, Ilie Ivãnuº, ªtefan Oroian, Gh. Santãu, Juliana Jurãu Rad) ºi
despre comunitãþile româneºti din diaspora; colaboreazã la revista
catedrei de limba românã din Seghedin, Informatorul, Convieþuirea,
Foaia româneascã, colaborator la radio Seghedin, emisiunea „Aici
Radio Seghedin, emisiunea în limba românã” (1988–1991).

qBORZA, Lucia, (n. 1928), poetã, profesoarã la Liceul „Nicolae
Bãlcescu” din Jula, redactor responsabil la Editura Didacticã ºi
Pedagogicã din Budapesta (1957–1978); lector la sãptãmânalul
românesc Foaia noastrã (1982–1987); colaboratoare ºi redactor la
ziarul românesc încã din prima serie a Libertãþii noastre (1951–1956);
volume de autor: Mãrunte mãrgãritare (1986), Flori târzii (1987),
Jerebetu (1988); a funcþionat temporar ca translator la Institutul de
proiectãri Budapesta; a colaborat la emisiunea „Ecranul Nostru”, prin
realizarea unui film al cãrui scenariu îi poartã numele (1988); autoare
de programe, manuale ºcolare, antologii de texte pentru ºcolile
româneºti din Ungaria.

qBRAD, Anamaria, (n. 1975), redactor radio la emisiunea „Aici
Radio Seghedin, emisiunea în limba românã” (1996–2004); realizeazã
îndeosebi emisiunile religioase (1998–2000), a iniþiat emisiunea de
culturã „Oameni care au fost” (1999) ºi, în colaborare cu prof. Mihaela
Bucin de la Catedra de românã, realizeazã emisiunea de cultivare a
limbii „Cuvinte potrivite” (2001–2004).

qCÎMPIAN, Petru, (n. 1948), ziarist, profesor de limba românã
ºi limba francezã la Catedra de românã a Institutului Pedagogic
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DICÞIONAR
(jurnaliºti, redactori, colaboratori)

qANTON, Petru, poet, ziarist, redactor-ºef la Foaia noastrã,
seria a II-a, etapa budapestanã (1957–1962); autor de parodii, poezie
peisagistã, poezii pentru copii: Amurg la Budapesta, Pe marginea unui
insectar, Cocoºelul îngâmfat, În poala moºului; prezent în antologia
Muguri (1973); a funcþionat ºi ca pedagog la Cãminul liceului „Nicolae
Bãlcescu” din Jula.

qBAUER, Adam, (n. 1968), redactor radio la programul în limba
românã „Aici, Radio Seghedin, emisiunea în limba românã” (din 1992);
s-a remarcat îndeosebi prin realizarea de portrete radiofonice cu
personalitãþi ale comunitãþii (cantori, artiºti amatori, cântãreþi,
dansatori). Redacteazã buletinele de ºtiri radiofonice ºi realizeazã
emisiuni tematice, „Magazinul vârstnicilor”, „Sport” ºi emisiuni
religioase; colaboreazã sporadic la Foaia româneascã.

qBÁNYAI, RUJA, Eva, (n. 1957), ziaristã, profesoarã de limba
ºi literatura românã la Liceul „Nicolae Bãlcescu” ºi Liceul „Erkel” din
Jula (1979–1986), redactor la Foaia noastrã (1986–2000), referent
principal la AÞRU (2000–2004) ºi redactor la ziarul Cronica, scrie
materiale despre oameni ai comunitãþii, din 2004 directoarea Centrului
de Documentare ºi Informare al AÞRU; a colaborat ºi la realizarea
unor emisiuni la Radio Seghedin.

qBECAN, Aurel, (n. 1967), redactor tv, angajat din 1992 la
studiourile Televiziunii Maghiare din Seghedin, la emisiunea în limba
românã „Ecranul Nostru”; realizeazã emisiuni cu caracter religios,
precum „Vestigii ortodoxe” (1992–2004), filme documentare cu
subiect religios, „Conflicte inter-religioase în România” (1990),
Comunitãþile baptiste româneºti din Ungaria”(1992), Greco-catolicii
din Ungaria (1994), Icoane pe sticlã în mãnãstirile din Ardeal (1994);
periodic este realizatorul emisiunilor sãptãmânale ale Ecranului
Nostru.

qBERÉNYI, Maria, (n. 1959), poetã, istoric, directoarea
Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria; colaborator la Foaia
noastrã, Calendarul românesc, redactor responsabil al publicaþiilor
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Monografia comunei Chitighaz de Ion Iosif Ardelean (1996), coautoare
la vol. Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria (1999).

qFRÃTEAN, ªtefan, (n. 1954), ziarist, redactor fondator al
emisiunilor româneºti din cadrul Radiodifuziunii Maghiare (1980–
1990), al emisiunii româneºti „Ecranul Nostru” (1982–1990), ziarist
la Foaia noastrã (1977–1980); din 1990, director al Oficiului pentru
Minoritãþi Naþionale ºi Etnice din Ungaria, Budapesta; membru în
Prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, care patroneazã
activitatea editorialã ºi publicisticã a Foii româneºti; colaborator
susþinut al ziarului Foaia noastrã/româneascã, Calendarul nostru/
românesc, membru în Societatea Culturalã a Românilor din Budapesta.

qGURZÃU, Maria Czegledi, (n. 1956), profesor, directoarea
Liceului „N. Bãlcescu” din Jula; colaboratoare la ziarul românesc cu
materiale ºi studii de folclor; redactor la emisiunea tv Ecranul Nostru,
de la înfiinþare, din 1982, în special în prezentarea buletinului de
ºtiri ºi a Magazinului Cultural; doctorat în folclor la Cluj-Napoca;
autoare a vol. Nunta la românii din Ungaria (1996).

qHERDEAN, Tiberiu, (n. 1956), redactor al revistei de culturã
Timpuri (1985–1989), redactor ºi director al ziarului Foaia noastrã/
Noi (1980–1984, 1991–1992); profesor la Catedra de românã a
Universitãþii ELTE Budapesta (din 1994); profesor la catedra de românã
a Institutului de educatoare ºi învãþãtori din Debreþin (1984–1992);
scrie articole de istorie ºi criticã literarã; volum îngrijit de autor:
Vântul care vine (1986) (antologie de poezie româneascã); a
funcþionat ºi ca director al Casei  maghiare de culturã din Bucureºti
(1997–2003); colaboreazã la radio ºi tv, emisiunile în limba românã,
la publicaþiile Simpozion, Lumina, Annales.

qHOÞOPAN, Alexandru, (n. 1937), ziarist, folclorist, redactor-
ºef al periodicului Foaia noastrã (1971–1991), fondator al Cercului
de Etnografie ºi Folclor Izvorul ºi redactor al revistei cu acelaºi nume
(1982–1992), coredactor al revistei Din tradiþiile populare ale
românilor din Ungaria (1975, 1993, 1994, 1995); volume de autor:
Proverbe ºi zicãtori din Micherechi (1974), Din rãdãcini comune
(1997); culegãtor ºi îngrijitor al volumelor de poveºti populare:
Poveºtile lui Mihai Purdi (1977), Florian – Poveºtile lui Teodor
ªimonca (1981), Împãratu Roºu ºi Împãratu Alb (1982); redactor
de carte la volumele Emiliei Martin Nagy, Elenei Csobai ºi Mariei Gurzãu
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Seghedin (1977–1990), redactor-ºef la emisiunea în limba românã
„Aici, Radio Seghedin, emisiunea în limba românã” (din 1990); este
iniþiatorul ºi realizatorul emisiunilor radio „Taifas”, „Pe undele
Europei”; cultivã constant ºi echidistant dialogul radiofonic cu
personalitãþi româneºti din comunitate (reprezentanþi politici, oameni
de culturã, profesori, artiºti amatori, scriitori). A coordonat ºi editarea
unor CD-uri cu muzicã popularã româneascã din Ungaria. A colaborat
ºi la emisiunea tv „Ecranul Nostru”, la publicaþiile Foaia noastrã/
româneascã, Convieþuirea, Barátsag, Népszabadság.

qCOZMA, Mihai, (n. 1937), lingvist, profesor la catedra de
românã din cadrul Institutului Pedagogic „Juhász Gyula” din Seghedin;
redactor al revistei catedrei Informatorul (1989), apoi al revistei
Convieþuirea (1997); colaborator al ziarului Foaia noastrã/româneascã,
membru ºi colaborator permanent în redacþia revistei Timpuri (1985–
1989); autor de manuale, cursuri ºi culegeri de texte pentru predarea
ºi învãþarea limbii române: Pentru conversaþia în limba românã
(1996), Limba românã (1998).

qCRÂSTA, ªtefan, (n. 1968), redactor radio ºi tv, la studiourile
Radio Seghedin (1990–1993) ºi la emisiunea „Ecranul Nostru” (1993–
2004); licenþiat al secþiei de Jurnalisticã din cadrul Universitãþii
„Lucian Blaga” Sibiu (2004); realizeazã emisiuni-portret cu o
personalitãþi ale comunitãþii româneºti din Ungaria, filme
documentare cu subiect cultural (I. Vulcan, Gh. Petruºan, Gh.
Fluieraº); colaboreazã frecvent la ziarul Foaia româneascã (responsabil
al paginii sport), Convieþuirea.

qCRIªAN, Ana, (n. 1937), poetã, profesoarã de matematicã la
Liceul „Nicolae Bãlcescu” (1961–1998),colaboratoare la ziarul
românesc încã din prima serie a Libertãþii noastre, la suplimentul
acestuia Vocea tineretului (1952–1954) ºi apoi frecvent la Foaia
noastrã ºi Calendarul nostru; a organizat ºi susþinut activitatea  literarã
ºi publicisticã a tinerilor elevi de liceu; volume de autor, poezie: Cu
tine, cu voi (2002), Lacrimi ºi zâmbete (2004).

qCSOBAI, Munteanu, Elena, (n. 1952), muzeolog ºi cercetãtor
la Muzeul „Munkácsy Mihály” din Bichiºciaba; redactoare a revistei
Lumina (1990–2004); a colaborat la Foaia noastrã/Foaia româneascã,
Calendarul nostru/românesc, Izvorul, Din tradiþiile populare ale
românilor din Ungaria, Simpozion, Annales; volume de autor: Istoricul
românilor din Ungaria de azi (1996), a tradus ºi îngrijit vol.
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„Lumea femeilor”, „Liceenii”; redacteazã ºi prezintã frecvent
buletinele radiofonice de ºtiri; în 2000 a realizat o emisiune–maraton
interconectatã cu alte studiouri româneºti din diaspora; colaboreazã
la Foaia româneascã, Lumina, ºi la emisiunea „Egy Hazában” de la
postul Radio Kossuth.

qKOZMA, Mihai, (n. 1944), redactor ºef-adjunct la Foaia
noastrã/Noi (1972–1991), redactor-ºef la Foaia româneascã (1998–
2000), lector-referent la Institutul Pedagogic, Budapesta;
corespondent MTI, scrie articole de politicã externã ºi internã,
organizeazã dezbateri publice cu cititorii despre conþinutul ºi calitatea
presei româneºti.

qMARTIN, Emilia, (n. 1959), etnograf ºi muzeolog, cercetãtor
la Muzeul „Erkel Ferenc” din Jula; redactoare a publicaþiilor Izvorul,
Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria; a colaborat la
publicaþiile Foaia româneascã, Calendarul Românesc; volume de autor:
Sãrbãtorile calendaristice la românii din judeþul Bichiº (1987),
Date etnografice despre românii din Ungaria (1995), Sãrbãtorile
calendaristice ale românilor din Ungaria (2003).

qMÉSZAROS, Gheorghe, (n. 1935), profesor, ziarist, inspector
pentru ºcolile româneºti; în perioada ianuarie 1968 – iunie 1971
devine redactor-ºef la Foaia noastrã, membru din 1995 al Societãþii
Culturale a Românilor din Budapesta. A colaborat cu materiale de
sintezã despre istoricul învãþãmântului în limba românã din Ungaria.

qMOLDOVAN, Ilie, (n. 1920 – m. 2003), ziarist, redactor
responsabil la ziarul Libertatea noastrã”, prima serie de la Jula (1951–
1956) ºi al suplimentului ziarului, Vocea tineretului; a deþinut ºi funcþii
de conducere în prima formã de organizare instituþionalã a românilor
din Ungaria, UCRU; s-a preocupat pentru constituirea de la început
a unui grup de colaboratori ai ziarului în zonele locuite de români.

qOLTEAN, Teodor, (n. 1927 – m. 2004), profesor ºi pedagog la
Liceul ºi Cãminul „Nicolae Bãlcescu” din Jula; se aflã printre primii
iniþiatori, susþinãtori ºi colaboratori ai ziarului românesc „Libertatea
noastrã” (ºi ai suplimentului Vocea tineretului) (1951–1956); scrie
articole sobre, de opinie ºi atitudine; a lucrat  ca profesor ºi la ªcoala
generalã din Micherechi.

qOROIAN, ªtefan, (n. 1947), pictor, grafician, sculptor, redactor

ANEXE

Czeglédi; redactor ºi colaborator frecvent în ultimii ani al paginii În
viu grai din Foaia româneascã.

q IOVA, Eva, (n. 1970), ziaristã în presa radio, Seghedin (1995–
2003), la emisiunea tv în limba românã, „Ecranul Nostru” (1992–
1995), de la 1 martie 2000 redactor-ºef al ziarului Foaia româneascã
ºi director al Editurii de presã ºi cãrþi Noi; a coordonat ºi redactat
revista pentru adolescenþi, Liceenii (1999–2001); a susþinut ºi introdus
noua ortografie româneascã în redactarea ziarului, intrarea
periodicului românesc pe un site propriu (www.foaia.hu).

q ILLYÉS, Edda, (n. 1944), ziarist în presa scrisã, licenþiatã în
filologie (românã-germanã), lucreazã ca lector apoi ca redactor la
Foaia noastrã/româneascã (1970–2004), Calendarul nostru/românesc;
scrie articole, medalioane, de culturã, istorie ºi literaturã, dar ºi scurte
glose cu subiect social ºi profesional, bucãþi de prozã publicisticã;
colaboreazã încã de la înfiinþare, în 1980, la emisiunea radiofonicã
în limba românã de la Seghedin, cu o rubricã sãptãmânalã, iniþiatã ºi
susþinutã de meditaþii în cotidian „Nota sãptãmânii”.

q IUHAS, Tiberiu, (n. 1957), ziarist la Foaia noastrã/ româneascã
(1986–2000), apoi editor responsabil la ziarul lunar al AÞRU, Cronica
(2002); publicã reportaje, articole de teren despre iniþiative ºi acþiuni
ale comunitãþilor româneºti; din 2000 devine referent ºi apoi director
de oficiu la Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din Ungaria; susþine
ºi editeazã sub egida AÞRU publicaþii de istorie ºi creaþii literare ale
românilor din Ungaria (Florin Olteanu, Ana Criºan).

q IVÃNUª, Ilie, (n. 1913 – m. 1999), colaborator, corespondent
la ziarul românesc, încã din prima serie a Libertãþii noastre (1951) ºi
a Vocii tineretului (1953), prezent cu reportaje, articole despre
comunitatea româneascã ºi oamenii ei în toate fazele apariþiei ziarului
românesc (1957–1993), publicã poezii, traduceri, prozã scurtã în
Foaia noastrã, Calendarul nostru/ românesc; a funcþionat ca profesor
de limba ºi literatura românã la  ªcoala generalã ºi Liceul „Nicolae
Bãlcescu” din Jula; autor al volumelor de poezie, prozã ºi traduceri:
Vioara cu cinci strune (1977), Dincolo de orizont (1981), Lumea
viselor (1991), ºi proza autobiograficã în limba maghiarã Elindultam
szép Erdélybõl (1992).

qKAUPERT, Iulia, (n. 1971), redactor radio la emisiunea „Aici,
Radio Seghedin, emisiunea în limba românã” (din 1993); realizatoare
de emisiuni radio de divertisment ºi magazin, din ciclul „Party-Time”,
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la Foaia noastrã/ Noi/ Foaia româneascã (1971–2000); iniþiator ºi
susþinãtor al taberelor de arte plastice pentru tineri adolescenþi;
iniþiator ºi susþinãtor al Corului „Pro Musica” din Jula; scrie în paginile
ziarului materiale tematice, medalioane de artiºti plastici, dar ºi note
ºi glose despre oameni ai locului; a funcþionat ºi ca profesor la ªcoala
generalã ºi Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Jula; ºi-a pus amprenta în
redactarea graficã ºi plasticã a ziarului românesc ºi a revistei
Convieþuirea; ca artist plastic, participã la numeroase expoziþii
naþionale ºi internaþionale; membru în asociaþii ale artiºtilor plastici
din Ungaria, România ºi Europa.

qPETRUªAN, Gheorghe, (n. 1938), profesor universitar,
publicist cultural, colaboreazã la ziarul românesc Foaia noastrã, încã
din anul 1958, cu articole ºi materiale de atitudine, despre organizarea
ºi destinul comunitãþii româneºti; scrie articole ºi studii de istorie
culturalã ºi literarã, în publicaþiile româneºti ºi ungureºti Egyetemi
Ijjúság, Felsõoktatási Szemle, Köznevelés, Társadalmi Szemle, Noi,
Calendarul nostru/românesc, Convieþuirea, Viaþa româneascã. Pentru
un timp, este editor responsabil al revistei Lumina (199–1993), apoi
editor responsabil ºi coordonator al revistei de culturã Convieþuirea
(Együttélés) din Seghedin (1997); autor al volumelor: Iosif Vulcan ºi
revista Familia (1992), În cãutarea identitãþii noastre (1994),
Magyarországi románok (2000); a îndeplinit ºi funcþii publice, ºeful
catedrei de limba românã din cadrul ªcolii Superioare din Seghedin
(1980–2001), preºedinte al UDRU (1983–1995), preºedinte al
Autoguvernãrii româneºti din Seghedin (1998–2004).

qRADICI, Repisky, Ana, (n. 1964), ziarist ºi profesor de limba
ºi literatura românã la Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Jula (2003);
referent la AÞRU (2000–2003), redactor la ziarul Foaia noastrã ºi
Calendarul nostru/ românesc (1987–2000) ºi la revista Cronica (2002–
2003); scrie articole de observaþie ºi meditaþie, bucãþi de prozã scurtã,
glose pe marginea unor evenimente; iniþiazã în ultima vreme, dialoguri
cu personalitãþi din comunitate, sub genericul Ce mai faceþi?; volume
de autor: Rupte din suflet(2000), Plopi la capãtul lumii (2003).

qROXIN, Vasile, (n. 1944), ziarist, redactor la Foaia noastrã
(1968–1971); redactor al paginii româneºti Sãptãmâna românã în
Ungaria din cadrul ziarului Magyar Hét (1980–1989), apoi redactor

responsabil al publicaþiei Aspecte din Ungaria (1989–1991); autor al
volumului de publicisticã, Acele vremuri de neuitat (2004); prezent
în antologia Muguri (1973) cu texte de poezie ºi prozã scurtã.

qSANTÃU, Gheorghe, (n. 1923), profesor, colaborator la ziarul
Foaia noastrã/româneascã, Calendarul nostru/românesc, Timpuri
(1985–1989); colaboreazã cu articole de istorie, culturã, literaturã,
dar ºi cu materiale despre educaþia elevilor, cu aplicaþie la elevii
Cãminului ºi Liceului „Nicolae Bãlcescu” din Jula; este pedagog ºi
director al Cãminului de la liceul românesc din Jula (1949–1958;
1964–1983); face parte din comunitatea cercetãtorilor ºi creatorilor
români din Ungaria (1991);autor al volumelor: Amintiri (2001),
Cercetãri istorie pentru folosul românilor din Ungaria (2004); a
funcþionat ºi la Tribunalul din Jula (1958–1964).
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2. Diagrama apari iei ziarului Foaia româneasc  
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1960 IV {X} 
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1990 XL XL 

 

 

 

 

Petru Anton (red- ef), Pálffy 

Endre (red- ef), Gh.Kovács, 

Livia St nescu-Sant u, Ion 

Cri an, Ervin Sass, Lajos 

Szücs, Gh.Mészáros (red- ef), 

Petru Podina (red.resp.), 

Alexandru Ho opan (red- ef), 

Edda Illyés, tefan Oroian, 

Etelca Berenyi, Vasile Roxin, 

Ioan Sz.Kiss, Tiberiu Juhasz, 

Tiberiu Herdean, Ana Radici 

Repisky, Eva Ruja Banyai, 

Mihai Kozma (red- ef adj.) 

1991 XLI { I } { XLI } Nr.1/4 oct. 

1992 II { XLII } 

1993 III { XLIII } 

1994 IV { XLIV } 

1995 V { XLV } 

1996 VI { XLVI } 

Seria 

a III-a 

NOI [românii 

din Ungaria] 

 

 

 

 

 1997 VII { XLVII }  

Alexandru Ho opan (red- ef), 

Eva Ruja Banyai, Tiberiu 

Juhasz, tefan Oroian (red), 

Ana Radici Repisky, Edda 

Illyés, Tiberiu Herdean 

(director), Mihai Kozma (red-

ef adj, red- ef) 

1998 I { XLVIII } 

1999 II { XLIX } 
Mihai Kozma (red- ef),Edda 

Illyés, tefan Oroian, Tiberiu 

Juhasz, Ana Radici Repisky  

2000 III { L} 

2001 LI LI 

 

FOAIA 

româneasc  

2002 LII LII 

Seria 

a IV-a 

 2003 LIII LIII  

Eva Iova (director), Edda 

Illyés, tefan Oroian, Rita 

P tca , Laura Martin 

 

NOT : acolo unde cifrele romane sunt în parantez  înseamn  c  ele înregistreaz  anul de continuitate, dar care nu este marcat în pagina de titlu a ziarului. 

 

Diagrama apariþiei ziarului Foaia româneascã

NOTÃ: acolo unde cifrele romane sunt în parantezã înseamnã cã ele înregistreazã anul
de continuitate, dar care nu este marcat în pagina de titlu a ziarului.

ANEXE

Semicentenarul Foii româneºti în „România literarã”

Corespondentã din Gyula:

Ziarul românilor din Ungaria
la semicentenar

Cu câþiva ani în urmã, comunitatea românilor din Ungaria
sãrbãtorea douã semicentenare legate de destinul ºi identitatea lor
ca minoritate: primul, al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria
ºi, celãlalt, al înfiinþãrii ºcolii româneºti, în speþã, al liceului românesc
din Gyula. La un interval de doi ani, dupã 1948, s-a pus problema
apariþiei unei publicaþii în limba românã, astfel cã, în 1950, românii
aveau propriul lor ziar, Libertatea noastrã. Deºi numãrul din iunie
1950 a avut autorizarea oficialã, tradiþia aparþine numãrului din
ianuarie 1951. Aºa se face cã, acum, ziarul românilor din Ungaria a
împlinit 50 de ani de vieþuire.

O amplã manifestare culturalã a fost iniþiatã, în acest ianuarie
2001, de cãtre Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria (preºedinte,
dr. Ioan Ciotea) ºi colectivul redacþional actual al ziarului Foaia
româneascã (director, Eva Iova). La sediul redacþiei din Gyula sâmbãtã,
20 ianuarie 2001, s-au strâns cu acest prilej, intelectuali români de
frunte ai comunitãþii din Ungaria, redactori, colaboratori din diferite
serii de apariþie ale ziarului, într-un cadru propice schimbului de
opinii, mãrturii, gânduri ºi amintiri legate de începuturile gazetãriei
româneºti.

Jubileul a fost iniþiat de Eva Iova, care a reuºit un scenariu de
excepþie pentru a marca evenimentul: a transformat momentul într-
o ocazie rarã de a invita toate forþele intelectualitãþii în conturarea
unui dialog deschis ºi onest despre problemele românilor din þara
vecinã. ªi cum vioiciunea ºi spontaneitatea rãmân atuuri ale tânãrului
jurnalist, Eva Iova a imprimat acþiunii o þinutã intelectualã de zile
mari. O înnoire a ziarului, prin format, conþinut ºi scopuri ce se leagã
de destinul confraþilor sãi, intrarea cu succes a ziarului pe Internet
(www. foaia.com), editarea unui album cu materiale extrase din arhiva
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Imagini de presã
Pagini de titlu ale publicaþiilor

celor 50 de ani ai ziarului, susþinerea în presã a familiilor româneºti,
deschiderea spre cititorul tânãr (care ºi dispune, tot prin implicarea
Evei Iova de o revistã, Liceenii, redactatã de elevi ai liceului), sunt
câteva aspecte din cartea de vizitã a Foii româneºti de la Gyula, la
acest ceas aniversar.

Sprijinitã de tinerii inimoºi, ªtefan Crâsta, Tiberiu Boca, membri
ai Uniunii Culturale, acþiunea de la Gyula a evocat momente
importante din viaþa comunitãþii, oglindite în paginile ziarului. S-a
vorbit despre rolul ziaristului român din comunitate, promovarea unui
dialog deschis de idei, punctând demonstrativ cã ziarul a fãcut
distincþia dintre atac ºi polemicã pe probleme majore ale românilor.

Cu prilejul unor ani de lectorat în Ungaria, semnatarul acestor
rânduri s-a ocupat îndeaproape de publicaþiile ºi cãrþile intelectualilor
români de acolo. Un studiu despre literatura românilor din Ungaria,
pe care l-am conceput în aceºti ani, – aflat în stadiu de finalizare –,
recunoaºte rolul de atelier literar al ziarului pentru creatorii români,
fiind de-a lungul anilor „un cenaclu” de afirmare a condeierilor. Ziarul
a parcurs cei 50 de ani, crescând frumos de la o serie la alta.

La acþiunea de la Gyula au participat intelectuali, jurnaliºti ºi
colaboratori din toate seriile de apariþie ale ziarului. N-am întâlnit o
mai frumoasã ºi binevenitã sãrbãtoare a solidaritãþii românilor din
Ungaria, ca aceastã strângere de rânduri în jurul ziarului, care le-a
întreþinut spiritualitatea româneascã. De altfel, ºi mesajele invitaþilor
de onoare, Excelenþa sa, ambasadorul României în Ungaria, Petru
Cordoº, consulul României în Ungaria (Seghedin), Andrei Oancea,
directorul Radiodifuziunii Române, Andrei Dimitriu, au adresat
redacþiei ºi celor prezenþi cuvinte calde ºi urãri de întãrire a rândurilor
în jurul publicaþiei.

Telegrame ºi faxuri de felicitare au trimis ziarului Ana Blandiana,
Augustin Buzura, Oficiul pentru Minoritãþi din Guvernul Ungariei,
foruri culturale din Arad, Timiºoara, Oradea. Semnãturi-autograf au
intrat în Cartea de onoare a redacþiei, instituitã cu acest prilej aniversar.

Cornel Munteanu

(România literarã, nr. 5 din 7 februarie 2001)

ANEXE
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Liceul
Românesc
din Jula
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Sediul Radioului din Seghedin
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Összefoglalás
A jelen könyv részét képezi egy bõvebb projektnek, mely a román

nyelven való kommunikáció formáit mutatja be a magyarországi
románoknál. Az elsõ kötetben a román nyelvû sajtóról, a másodikban
pedig a kultúráról, oktatásról és irodalomról írunk. Az 1950–2000
közötti idõszakról, valamint a Magyarországon megjelenõ minden
típusú és formájú román nyelvû sajtó elemzésérérõl van szó:
informatív idõszakos sajtó, kulturális sajtó, tudományos sajtó,
szórakoztató sajtó.

A könyv három fejezetében, a kötet megjelenésének indoklása
után, az elsõ fejezetben szó van az írott sajtó formáiról, az írott és az
audiovizuális sajtó közötti interferenciákról, valamint a sajtó
szerepérõl a magyarországi románok etnikai és kulturális identitásának
megõrzésében (Érvelések).

A második fejezet aprólékosan elemzi az írott sajtót, az elsõ
idõszakos újságtól (1950), Libertatea noastrã (Szabadságunk), a
késõbbi módosításokkal, Foaia noastrã, és végül a Foaia romaneascã,
majd a Cronica, Simpozion, Lumina stb. Itt bõvebben tárgyaljuk
bizonyos újságírók és együttmûködõk hozzájárulását a sajtó stílusának
és nyelvezetének jobbításához. Az utolsó fejezet a szegedi román
nyelvû rádió- és tv-mûsorokat mutatja be. Az idõszakos írott sajtó
2001-ben ünnepelte 50 éves folyamatos megjelenését, az
audiovizuális 2005-ben a 25 éves rádiózást, 2002-ben pedig a 20
éves román nyelvû tv-mûsorok készítését.

A kötet feljegyzi a mai Magyarországon lévõ többféle sajtó és egy
kompakt újságíró csoport aktivitását, akiknek többsége a két
magyarországi román nyelvû tanszéken végzett: az elsõ a budapesti
ELTE, a második a Szegedi Egyetem. A sajtó az 50 év alatt megalkotott
egy terepet a román közösség értelmiségieinek, történészeinek,
tanárainak, íróinak, kulturális személyiségeinek megnyilvánulása és
támogatása számára. A kötet leltárba veszi, legelõször ebben a
szintézisben, a román nyelvû sajtó kommunikációs módjait 50 év
távlatában. A mû szerzõje, Cornel Munteanu, román nyelvi lektorként
dolgozott a budapesti Román Tanszéken, 1994–1999 és 2001–2005
között. A kötet egy bõ dokumentációs munka eredménye, amelyet a
tanár úr a magyarországi román nyelvû újságírókról készített.

Noi Kiadó, Gyula, 2006

Rezumat
Cartea de faþã face parte dintr-un proiect mai amplu despre

formele de comunicare în limba românã, practicate de românii din
Ungaria, care cuprinde, presa în limba românã, în primul volum, ºi
domeniul culturii, ºcolii ºi literaturii, în cel de-al doilea. E vorba de
intervalul 1950–2005 ºi analizeazã toate tipurile ºi formele de presã
în limba românã, apãrute în Ungaria: presã periodicã de informare,
presã culturalã, presã ºtiinþificã, presã de divertisment.

În cele trei capitole ale cãrþii, dupã o motivare a apariþiei acestui
volum, se discutã în primul capitol despre formele jurnalismului scris,
despre interferenþele între presa scrisã ºi audiovizualã, ca ºi despre
rolul presei în menþinerea identitãþii etnice ºi de culturã a românilor
din Ungaria (Argument). Capitolul al doilea dezvoltã o amplã analizã
a presei scrise, de la primul ziar periodic, din 1950, Libertatea noastrã,
cu modificãrile ulterioare, Foaia noastrã ºi, în cele din urmã, Foaia
româneascã, la cele actuale, Cronica, Simpozion, Lumina etc. Aici se
discutã pe larg despre contribuþiile unor jurnaliºti ºi colaboratori la
îmbunãtãþirea stilului ºi limbajului de presã. Ultimul capitol se ocupã
de presa radio ºi de emisiunea de tv în limba românã, de la studiourile
din Seghedin. Presa scrisã periodicã a aniversat în anul 2001, 50 de
ani de existenþã neîntreruptã, iar presa audiovizualã, în 2005, 25 ani
de presã radio ºi, respectiv, în 2002, 20 ani de emisiuni tv în limba
românã.

Volumul consemneazã cã existã, în Ungaria de azi, mai multe
forme de presã ºi un grup compact de ziariºti, în majoritatea lor formaþi
la cele douã catedre de românã din Ungaria, prima la Universitatea
ELTE din Budapesta, a doua, la Universitatea din Seghedin. Presa a
constituit în cei 50 ani ºi terenul de afirmare ºi susþinere a
intelectualilor comunitãþii româneºti, istorici, profesori, scriitori,
oameni de culturã. Volumul inventariazã, pentru prima oarã, în
aceastã sintezã, modurile de comunicare mass-media în limba
românã, în decurs de 50 de ani. Autorul lucrãrii, Cornel Munteanu, a
funcþionat ca lector de limba românã, la Catedra de românã din
Budapesta, în intervalul 1994–1999 ºi 2001–2005. Volumul este
rezultatul unei ample documentãri a profesorului asupra  jurnalisticii
în limba românã din Ungaria.

Editura Noi, Jula, 2006
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Résumé
Ce livre fait partie d’un projet plus ample qui comprend dans le

premier volume une synthèse sur la presse roumaine écrite en Hongrie
et le deuxième, le domaine de la culture et de la littérature. Il s’agit
d’une période contemporaine, 1950–2005, pour les roumains qui
habitent en Hongrie et qui ont constitué un groupe très homogène
des intellectuels. A partir de l’année 1947, les roumains de Hongrie
ont une première forme d’organisation socioprofessionnelle, Union
Culturelle de Roumains de Hongrie, qui prend l’initiative de faire
apparaître, en 1950, le premier périodique écrit en roumain, Libertatea
noastrã, devenu jusqu’à présent, après beaucoup de modifications,
Foaia noastrã et, finalement, Foaia româneascã.

Le livre fait une analyse très détaillée sur toutes les formes de
journalisme roumain, y compris la typologie de la presse, les genres
et les espèces de l’écriture journalistique, le rôle de la presse et les
contributions pour maintenir l’identité ethnique (la langue, la culture,
les traditions spirituelles, l’enseignement roumain). On y enregistre
les étapes d’apparitions, les journalistes impliqués, les canals
d’expression (presse écrite, presse audiovisuelle), types de textes,
structures des pages et des rubriques. En ce qui concerne le rôle de la
presse pour la communauté roumaine, ceci a eu la plus constante
contribution pour former et entretenir la conscience de langue et
tradition roumaine. La plus part des intellectuels se sont affirmés
dans le champ de la presse; à son tour, la presse a soutenue la culture,
la littérature et la création populaire de la communauté. Les deux
centres de presse, la ville Gyula, au sud de Hongrie, pour la
journalistique écrite, et Szeged, au sud-est, pour audiovisuel, ont
pratiqué une variété très hétérogène des formes de presse: presse
d’information, presse culturelle, presse d’opinion et commentaire,
presse scientifique universitaire, presse de divertiment.

Les plus actifs journalistes présents à ce moment-là appartiennent
à la communauté roumaine; ils se sont formés aux deux chaires de
langue roumaine qui existent en Hongrie, l’une à l’Université ELTE
Budapest, l’autre à l’Université de Szeged. Ce volume est la première
synthèse sur ce phénomène de communication par mass media en
langue roumaine, pratiquée en Hongrie.

Edition Noi, Gyula (Hongrie), 2006

Summary
This book is a part of a larger project about communication forms

in Romanian language, used by Romanians from Hungary, and in the
first part it contains written press and cultural domain, school and
literature in the second. This book studies all types and forms of
written Romanian press between 1950 and 2005 published in
Hungary: informational periodicals, cultural, scientific and
advertisement. The book consists of three chapters. The first one is
about the interference between written press and the audiovisual
form of journalism, and the role of the press in preserving ethnical
and cultural identity of Romanians from Hungary. The second chapter
contains a larger analysis of written press from the first newspaper
Libertatea noastrã in 1950, ulterior Foaia noastrã and now Foaia
româneascã and the others like Cronica, Simpozion, Lumina and so
on. Also this chapter is about the contributions of journalists and
collaborators whose goal was to improve style and language in the
written press. The last chapter, the third one, is about the TV and
radio program in Romanian language, from the studios in Szeged. In
the year 2001, written press have had the anniversary of the 50 years
of continuous appearance. The year of 2005 was the 25th anniversary
of the first radio program in Romanian language and in the year of
2002 TV section was celebrating the 20 years anniversary from the
first TV program in Romanian language.

This volume is registering that today in Hungary there are several
forms of press and a compact group of journalists, most of them with
the studies at Romanian sections at University ELTE from Budapest
and University of Szeged. In this 50 years of appearances, the press
was promoted the intellectuals of Romanian community like
historians, professors, writers and the people from cultural domain.
For the first time, in this volume, is written an analysis of the ways of
communications in Romanian mass media from Hungary in this 50
years. The author of this book, Cornel Munteanu, was a university
lecturer of Romanian language at the Romanian cathedra in  Budapest
between 1994–1999 and 2001–2005. This book is a result of the
professor’s large documentation about the written press in Romanian
language from Hungary.

Noi Publisher, Gyula (Hungary), 2006
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