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Introducere

Scrierile istorice, literare și culturale, precum și numeroasele cuvântări cu-
prinse în acest volum reflectă efortul autorului de a contribui la susținerea 
mișcării culturale și științifice a românilor din Ungaria în ultimele trei de-

cenii. Ele constituie încheierea unei activități profesorale și profesionale începute 
prin anii 1960, în timpul studenției și continuate după stabilirea la Seghedin. Cre-
ațiile anilor 1958-1993 au fost publicate în volumul În căutarea identității noastre 
(Gyula, 1994), precedat de studiul monografic Iosif Vulcan și revista Familia (Sze-
ged, 1992), lucrare de licență și, mai târziu, doctorat, și urmat de o scurtă sinteză 
a istoriei și etnografiei românilor din Ungaria contemporană, autori asociați fiind 
etnografa Emilia Martin și lingvistul Mihai Cozma (A magyarországi románok; 
Românii din Ungaria, Győr, 2000).

Anul 1990 a fost și pentru noi, intelectuali români din această țară, un nou înce-
put, cu mai multe posobilități de manifestare a identității naționale și de prezenta-
re a valorilor culturale și artistice românești de care dispunem. De fapt, perioada 
care începe cu revenirea la un regim mai democratic este pentru mica comunitate 
și liderii ei spirituali cea mai mare provocare de la Primul Război Mondial încoace, 
perioada de demonstrare a maturității politice, a pregătirii și a realizărilor profe-
sionale. A fost o perioadă performantă. Cercul științific, condus de Maria Berényi, 
în primăvara anului 1993 se desprinde de Comunitatea Cercătătorilor și Creato-
rilor Români din Ungaria, întemeiată în 1992, în orașu Giula, și se îndreaptă spre 
cercetarea valorilor culturale locale. Remarcabile sunt lucrările de istorie locală 
ale Elenei Muteanu Csobai, de etnografie ale Emiliei Martin Nagy, de lingvistică 
ale anei Borbély și de istorie culturală ale Mariei Berényi. Niciodată nu au apărut 
la noi atâtea lucrări monografice ca în ultimele trei decenii. Cu câțiva ani mai târ-
ziu, în 1996, odată cu dezvelirea plăcii comemorative Kossuth-Bălcescu din Piața 
Klauzal din Seghedin, se încheagă, în jurul Catedrei de română din acest oraș, 
un mic atelier compus din profesorii acestei instituții educaționale cu reputație 
în comunitate și lumea academică, la care se alăturau din când în când profesori 
universitari, mai ales istorici, de la universitățile din Budapesta, Seghedin, Oradea, 
Arad și Timișoara. Prilejul era oferit an de an de comemorarea Proiectului de Pa-
cificare, semnat, la 14 iulie 1849, la Seghedin, de Kossuth Lajos și Nicolae Bălcescu. 
Au vorbit la placa Kossuth-Bălcescu sau în sala încărcată de istorie a Primăriei 
Municipiului Szeged Szász Zoltán, Miskolczy Ambrus, Ligia-Antonia Mirișan, 
Gabriel Moisa, Otilia Hedeșan, Marius Grec, Marjanucz László, Mihaela Bucin, 
Petru Weber și mulți alții. Comunicările ținute la conferințele ce urmau după de-
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punerea de coroane la placa celor două personalități istorice au fost publicate în 
revista Conviețuirea-Együttélés, întemeiată 1997. Multe dintre lucrările cuprinse 
în volumul de față au fost elaborate pentru a fi prezentate aici, în inima orașului de 
pe Tisa, care pentru mai bine de două decenii deveniseră loc de pelerinaj pentru 
istorici și reprezentanți de seamă ai culturii române.

Câteva din alocuțiuni au fost ținute la Létavértes (Leta-Mare), la placa ziaristului 
și scriitorului Iosif Vulcan (1841-1907), unde se aduna de prin 1994, în fiecare an, 
multă lume, mai ales scriitori și ziariști din Oradea, pentru a-și aduce omagiul ma-
relui înaintaș, care timp de mai bine de patru decenii (1865-1906) a editat la Pesta 
și Oradea revista Familia.

Volumul de față cuprinde și studiile, articolele și discursurile apărute, respectiv 
ținute în altă parte, mai ales în Foaia românească și Conviețuirea-Együttélés, la 
care am colaborat timp de mai multe decenii. O mare parte a acestora a fost scrisă 
în limba maghiară, conform publicului căruia mă adresam, cu atât mai mult cu cât 
viața noastră politică și culturală este de mult și definitiv contopită cu a ungurilor.

Szeged, august 2019



11

Istorie și politică națională
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Românii pe calea revoluției

În Ungaria, prima țară din centrul și estul Europei care a declarat necesi-
tatea reformării societății socialiste, s-a manifestat totdeauna o pronunțată 
aversiune față de politica regimului Ceaușescu. Se spunea destul de limpede, 

încă din anii ’70, că acest tiran nu reprezintă, nu poate reprezenta interesele rea-
le ale României, considerată în mod sfidător „socialistă’’ și „comunistă”. Aceasta 
pentru că după revoluția ungară din 1956, între politica Ungariei și a României 
a fost o deosebire flagrantă în toate privințele. Nemaiputând suporta mizeria și 
jocul ceaușist, din 1988 mii și mii de români, unguri și germani din România fug 
în patria noastră, asigurîndu-li-se casă, masă, dreptul de a se stabili aici sau de a 
merge mai departe. De la această dată, Ungaria oficială și neoficială se situează 
pe următoarea poziție: o critică aspră, fără echivoc adusă la adresa politicii lui 
Ceaușecu și solidaritate sinceră și totală cu poporul român suferind, cu lupta pe 
care reprezentanții cei mai viteji ai lui au dus-o, în frunte cu Doina Cornea, Király 
Károly, Tőkés László, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Dan Deșliu și mulți alții. 
Revoluția pașnică din Ungaria, poziția net antistalinistă a opiniei publice maghia-
re, demascarea demagogiei, a viciilor, a crimelor dictatorului odios și ale lacheilor 
săi au constituit un real pericol pentru sistemul social de la București, devenit în 
ultimul timp un anacronism al vieții politice europene.

După aceste antecedente nu este deloc întîmplător faptul că Ungaria a fost prima 
țară care a recunoscut, de facto, de la început noua conducere a României vecine, 
Consiliul Frontului Salvării Naționale, că ministrul afacerilor externe și ministrul 
apărării naționale al patriei noastre au fost în cele mai grele momente ale luptei 
poporului român cu dușmanul intern într-o permanentă și directă legătură cu 
omologii lor români spre a putea acorda toate ajutoarele posibile.

Emoționante și grăitoare sunt și inițiativele diferitelor partide, organizații so-
ciale, comunități confesionale și a particularilor de a veni în ajutorul populației 
României cu medicamente, materiale sanitare, preparate de sînge, cu mii și mii de 
tone de alimente, transportate la cei care suferă din primele momente ale declan-
șării tragediei. Această manifestare spontană și firească de simpatie a ungurilor 
față de români constituie una din cele mai frumoase pagini ale istoriei relațiilor 
dintre cele două popoare vecine, creînd condițiile unei colaborări mai trainice, 
multilaterale și eficace. Așa ceva o dată s-a mai întîmplat în istoria conviețuirii 
noastre, prin anii 1946-48. Acest bun început a fost însă curmat de introducerea 
în țările noastre a dictaturii staliniste, care pe lîngă greșelile colosale în domeniul 
economiei și al suprastructurii sociale au subminat în mod păcătos problemele 
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minorităților naționale, iar sub masca internaționismului proletar s-a trecut - ca 
în aproape toate țările socialiste - la o politică de asimilare directă sau indirectă 
a națioalităților, ceea ce a fost înlesnită și de zidurile - la propriu și la figurat - pe 
care le-au ridicat între națiuni și naționalități, transformând granițele în mijloace 
de despărțire drastică, nemiloasă a acestora. Prin urmare, numai prin îndrepta-
rea greșelilor efectuate în acest domeniu atît de nevralgic al relațiilor dintre state 
se poate crea un climat propice colaborării, conlucrării, conviețuirii pașnice. De 
aceasta depinde și viitorul relațiilor dintre cele două țări și popoare.

Ungaria a trecut la un sistem politic pluralist, democratic pe cale pașnică. Ro-
mânia a scuturat jugul dictaturii prin jertfe grele de sînge, în condiții economice și 
politice deosebite de cele ale țării noastre. Românii intră în revoluție în momentul 
în care toate țările socialiste vecine sau din apropiere, din centrul Europei au efec-
tuat schimbări radicale într-un timp relativ scurt și pe baza unor tradiții politice 
mai bogate, în orice caz diferite de acelea de peste Carpați, dar care pot oferi unele 
experiențe pentru ei. Desăvîrșirea procesului de democratizare în România, care 
- după doborîrea staliniștilor se simte, pe bună dreptate, liberă ca niciodată în is-
toria ei - depinde de nivelul culturii sale politice, de măsura în care va fi capabilă 
să dezbrace haina optimismului facil, de măsura în care va ști să însușească expe-
riențele țărilor occidentale, să înțeleagă că numai cu sprijinul lor, inclusiv cu cel al 
vecinilor, va fi capabilă să iasă din criza economică, culturală și morală în care a 
fost tîrîtă în ultimele decenii și să tragă concluziile potrivite din această realitate. 
Numai că România, deocamdată, mai poate avea la îndemînă și un alt model, acela 
al perestroicii hibride, nelămurite a Uniunii Sovietice, care nici după mai mulți 
ani de la declararea introducerii reformei nu dispune de un program limpede de 
restructurare al economiei și al structurii politice, de rezolvare satisfăcătoare a 
problemei naționale, piatră de încercare pentru toate țările care aspiră la libertate 
și democrație.

Avem tot interesul ca România să devină o țară europeană. Este un interes nu 
numai al românilor, ci al tuturor popoarelor europene. Victoria României este 
victoria întregii Europe, al luminii asupra întunericului, a cinstei asupra sama-
volniciei. Prețul acestui cîștig este însă imens. A curs mult, prea mult sînge, sînge 
nevinovat pe străzile Timișoarei, ale Bucureștiului și ale altor orașe mari. Și revo-
luția nu a învins încă în România. România și-a frînt lanțurile spre a putea merge 
pe cale revoluției. Timp de patru decenii, românii au răbdat și au suferit cum nu-
mai ei știu să rabde și să sufere. Acum, după ce au stat așa de mult timp cu capul 
aplecat, pot să privească cu demnitate în ochii lumii civilizate „Nu sîntem lași, nu 
sîntem un popor vegetal...” a bocit Ana Blandiana într-un reportaj zguduitor. Poate, 
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persecutată de călăii tiraniei, a exprimat o idee scumpă românilor. Evenimentele 
revoluționare dintre 16-23 decembrie, datorită sacrificiului de sine al tinerilor, au 
dezmințit cu puterea faptelor „filozofia” jenantă, cuprinsă în vorbele „capul plecat 
sabia nu-l taie.”

Foaia noastră, 5 ianuarie1990, p. 3

Tőkés László Doina Cornea
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Hogy ne kelljen kisebbségben élni

Mostanában gyakran felteszik a hazai románoknak a kérdést: hogyan 
élik meg a magyar-román konfliktust?

Hogy mennyire kusza, ellentmondásos az emberek reakciója, at-
titűdje e kérdéssel kapcsolatban, jól jelzi a közelmúltban lezajlott parlamenti 
ülésszakon történt eset: Bánffy György színművész (egy magyar ember) interpel-
lált a nemzetiségi oktatás ügyében, szóvá téve az e területen meglévő anomáliá-
kat. Glatz Ferenc miniszter még súlyosabbnak látta a kérdést, mint az interpelláló 
képviselő, s fokozott támogatást ígért. A Parlament egyetértéssel fogadta a kér-
désfelvetést és az arra adott választ. Négyen mégis ellene szavaztak. Ezek közül az 
egyik Puja Frigyes, volt külügyminiszter, egy többnemzetiségű megye képviselője, 
ráadásul román származású ember. Ki érti ezt? Ha nehezen érthető és fogadható is 
el az eltérő nemzetekhez, nemzetiségekhez tartozó emberek toleranciahiánya, az 
nyilvánvaló mindenki előtt, hogy ismét egy közép- és kelet-európai nacionalista 
hullám küszöbén állunk. Vajon sikerül-e gátak közé szorítani, s végre az e tájon élő 
népek együttélését konfrontáció helyett az együttműködésre helyezni?

De honnan eredeztethető és miből táplálkozik ez a nyavalya, s tör ismét felszínre 
olyan nyers, bántó formában, ahogyan azt emócióktól sem mentes, szép és igaz 
cikkében kifejti a Békés Megyei Néplap 1989. november 30-i számában a ”Lenni 
vagy nem lenni románnak Magyarországon?” címmel.

Meggyőződésem, hogy az európai történetírás régóta, legalábbis a nemzeti öntu-
datra ébredés, majd a nemzeti államok kialakulása óta rossz úton jár. A környező 
népek történészei többnyire azon fáradoztak (egyes országokban még ma is), hogy 
saját nemzetük identitásjegyeit megfogalmazzák, azt, ami a többi népektől meg-
különbözteti, nem riadva vissza a mítoszkereséstől, az egyéni vonások felnagyítá-
sától, eltúlzásától, saját nemzeti erényeik mások fölé történő helyezésétől, s végül 
az erősebb, a civilizáció magasabb fokán álló népek azon törekvéseitől sem, hogy a 
többnyire fejletlenebb ú.n. nemzet- és honalapító történelmi érdemekkel nem ren-
delkező, tehát megtűrt nemzetek vagy nemzetiségek érdekeit háttérbe szorítsák, 
elnyomják. A nemesi, feudális gondolkodás talaján alakul ki a politikai nemzetfo-
galom, a kirekesztésen, ill. beolvasztáson alapuló alá- és fölérendeltségi viszony az 
egyes nációk között, amely évszázadok óta táplálta a nacionalizmust, a kisebbség 
elnyomására és beolvasztására irányuló törekvést, a kultúrfölény tudatát. (Jól tud-
juk, mennyi hiábavaló kísérlet történt már a történelem során a homogén nemzet 
vagy nemzetállam kialakítására!)

Miután sikerült a történészeknek és politikusoknak elhitetni (pontosabban a 
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többségi nemzet egy részében elhinteni, beletáplálni), hogy nemzet- és államal-
kotó érdemei vannak, s vezető szerep illeti meg őket, már nem lehetett többé szó 
az együttélő nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságáról, a más népek, kisebbsé-
gek érdekeinek egyenrangú kezeléséről és érvényre juttatásáról. Így a történetírás 
és vele együtt a politizálás nemzetközpontúvá válik, aminek az a lényege, hogy 
mindenki saját nemzeti-nemzetiségi érdekeit tartja elsődlegesnek, ami - az összes 
érintett etnikum öntudatra ébredésével – 1848-ban nemzetiségi konfliktusba tor-
kollott, legalábbis Európának ezen a táján.

A népek közötti béke feltétele az egyenjogúság, a tényleges mellérendeltségi vi-
szony, az eltérő nemzeti érdekek tiszteletben tartása. Ebből pedig az következik, 
hogy a történetírást végre ki kellene emelni nemzeti keretéből és olyan történe-
lemszemlélet kialakítására kellene törekedni, amely a nemzetek és nemzetiségek 
tényleges egyenrangúságán alapszik. Vagyis, felül tud emelkedni szűk nemzeti ér-
dekeken, egyforma súllyal, fontossággal kezeli az együttélő vagy szomszéd népek 
nemzeti törekvéseit. Erre többnyire azok voltak képesek eddig, akik több nyelven 
és kultúrán nevelkedtek. Csakhogy a kelet-európai országok vajmi keveset tettek 
a történelem során egymás nyelvének és kultúrájának megismeréséért, a megértés 
szellemének meghonosításáért. Magyarországra is igaz, hogy a többségi nemzet 
igazán soha nem készült fel a nemzetiségekkel való harmonikus együttélésre. Mit 
tett és tesz az iskolai nevelés és oktatás ennek érdekében? Aki átlapozza a magyar 
és a történelem tankönyveket, fájó, de tanulságos tapasztalatokat szerezhet. Nem 
ártana minél előbb szembenézni a kérdéssel, különösen azoknak, akik a magyar 
oktatás művelődési anyagának kialakításán fáradoznak, hiszen nyilvánvaló: a je-
lenleginél jóval gondozottabb nemzet- és nemzetiségi tudattal kell rendelkeznie 
annak az országnak, amely át akar lépni a sokat emlegetett európai ház küszöbén.

A nemzeti öntudatra ébredés, a nemzetek kialakulása, majd az országhatárok 
szigorú kijelölése, befelé fordulást, elzárkózást hozott. Az országhatáron belül re-
kedt kisebbségeket gyakran meg akarták fosztani identitásuktól. Ez persze nem 
igen sikerült. A nemzeteket és nemzetiségeket összeugrasztani igen. Kibékülést, 
békés egymás mellett élést is csak a nem egyszer önkényesen meghúzott országha-
tárok jelenlegi, népeket elválasztó jellegének megszüntetése hozhat. Nyugaton már 
régen elkezdték ezt a munkát, s ennek nyomán a kelet-európai népek sem tűrik to-
vább a karantént; megindultak nyugatra, a szó konkrét és átvitt értelmében. Mi és 
ki fogja tudni megállítani őket? Nem kétséges, hogy a vasfüggönyöket végleg le kell 
bontani, mert akadályozzák a népek, nemzetiségek szabad és harmonikus fejlődé-
sét. Olyan közös európai házat kell tehát felépítenünk, amelyben egy jó ideig lesz-
nek még ugyan gazdasági és politikai határok, de etnikai határok nem. Egy ilyen 
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közös házban lényegében nem lennének a mai értelemben vett nemzetiségek vagy 
nemzeti kisebbségek, csak nyelv- és kultúrnemzetek, hiszen ebben a nemzetisége-
ket semmi sem választaná el népüktől. Így, s csak így érhető el a nemzeti identitás 
megőrzése minden etnikum számára, egy sérelmektől, előítéletektől mentes világ 
kialakítása. Ebben hinnünk kell, s cselekedni azért, hogy a jövő század emberének 
ne kelljen „kisebbségben” élnie.

1990
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Mi, hazai románok

Ritka alkalom a mai. Mindenekelőtt azért, mert valóban ritkán adatott 
meg a hazánkban élő nemzeti kisebbségeknek az alkalom, hogy olyan 
rangos kulturális rendezvény keretében kapjanak bemutatkozási lehető-

séget, mint a Gyulai Várszínház nyári játékai. A feladat egyszerre érdekes, izgal-
mas, felelősségteljes. A mai bemutatkozás olyan tükör, amelyből sok minden kiol-
vasható: az ország nemzetiségi politikája, a többség viszonya a kisebbségekhez, a 
másság iránti tolerancia milyensége, a más ajkú közösségek vitalitása, élniakarása, 
vagy esetleg ennek hiánya. Számomra pedig, aki e néhány keresetlen szóval fordul 
önökhöz, egyszerűen zavarba ejtő. Zavarba ejt és felkavar, hiszen bemutatkozni az 
idegenek szoktak, márpedig nekünk soha sem volt ilyen érzésünk. Mit is mond-
hatnék mégis a hazai románságról, s magamról? Azt, hogy több évszázada élünk 
e hazában együtt jóban-rosszban a magyarokkal és más nációkkal? Hogy őseink, 
nagyapáink, apáink ugyanazon zászló alatt harcoltak s estek el a hazáért, szabad-
ságért, és egy emberibb életért 1848-ban, 1918- ban, az első és a második világhá-
borúban? Hogy a hosszú együttélés következtében a hazai románság akarva, nem 
akarva már majdnem közelebb áll gondolkodásban, felfogásban a magyarokhoz, 
mint az odaáti, s főleg a Kárpátokon túli románokhoz? Hogy nemzetiségünk, mint 
a románság legnyugatibb szórványa, lényegében kimaradt a nemzetté válás - for-
málódás gyötrelmes, de szép, felemelő és felszabadító küzdelmeiből? Mi követ-
kezik ebből? Például az, hogy identitástudatunk sokáig ki sem alakult, ha mégis, 
annak nem volt szilárd és becses fedezete. Nem, mert öntudat híján, az amúgy is 
ingerszegény, a többséghez alkalmazkodni akaró - kényszerülő kisebbségek vilá-
gában az anyanyelvnek, a sajátos szokásoknak nem volt igazán értéke, mint aho-
gyan a tudásnak s az emelkedettebb kultúrának sem. Hogy mennyire spontánul, 
öntudatlanul éltük meg románságunkat, jól mutatja az én esetem is. Másságomra, 
ha úgy tetszik, románságomra életemben először egy vasúti kalauz „kilenc tojás, új 
tojás” ismert szójáték barátságosnak éppen nem mondható citálása döbbentett rá. 
Bár iskoláskoromig nem igen tudtam magyarul, s románságom lényegében a csa-
ládban használt nyelvre és a vallási közösséghez való tartozásra redukálódott, első 
igazi esztétikai élményt számomra egy magyar költő, Arany János emlékezetes 
verssorai nyújtottak. Nyilván azért, mert a „Toldi” „Ég a napmelegtől a kopár szik 
sarja, Tikkadt, szöcskenyájak legelésznek rajta” képei tökéletes harmóniát alkottak 
azzal a látvánnyal, amely szülőfalum szélétől Nagyszalontáig nyaranta elém tárult.

A két nyelv, a két kultúra jegyében kezdődött el eszmélésem, öntudatra ébre-
désem itt, e vár tövében elhelyezkedő kollégiumban, magyar és román tanárok 
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bábáskodása mellett. Sokunk öntudatosodásának bölcsője ez a hely, itt lettünk, 
ha nem is mindig tudatosan, kétnyelvű és kétkultúrájú magyar állampolgárok, 
itt tanultuk meg az együttélés szabályait. Ugyancsak itt alakult ki bennünk az a 
meggyőződés, hogy amit a sors akaratából örököltünk, meg kell őrizni, s ha lehet, 
fejleszteni kötelességünk.

Ám hogy milyen roppant erőfeszítéseket igényel az identitás, az anyanyelv, 
a kultúra megőrzése idegen nyelvi környezetben, mindenki megértheti, aki 
figyelmét a határokon túl élő magyarság helyzetére irányítja. Ha ez gondot jelent 
egy több mint kétmillió erdélyi magyarságnak, mennyivel nehezebb, bonyolultabb 
feladatot ró egy olyan kis létszámú közösségre, mint a hazai románság? Igaz ez 
akkor is, ha jól tudjuk, a politikai feltételek nem azonosak.

Hölgyeim és Uraim!
Önök a következő néhány percben egy kis közösség, a hazai románság művésze-

ti alkotásaiból összeállított műsort látnak. Kérem, fogadják szeretettel, s a fentiek-
ben vázolt gondolatok jegyében.

Gyula, 1992
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Națiune politică, națiune culturală, 
minoritate națională

Cei care aparțin unei minorități naționale sînt, vrînd-nevrînd, într-o con-
tinuă căutare a identității. Își analizează cu febrilitate prezentul și în-
cearcă să-și prevadă viitorul. Vor, cu orice preț, certitudine. Asta pentru 

că a trăi în „minoritate” a însemnat de-a lungul istoriei, de obicei, un dezavantaj 
din punctul de vedere al păstrării identității. De la trezirea la conștiință națională 
au senzația că națiunea majoritară duce o politică intolerantă față de minorități. 
Suspiciunile nu sînt lipsite de temei, deoarece Franța, de exemplu, deja în secolul 
al XVI-lea (1539) introduce o lege cu privire la folosirea obligatorie a aceleiași limbi 
pentru toate etniile, iar în timpul Revoluției Franceze numai cca. 36% din popu-
lație vorbea limba franceză, restul vorbea bretona, normanda și alte limbi, care 
dispar într-un timp relativ scurt. Modelul de formare a națiunii franceze și de rea-
lizare a unității politice în cadrul unui stat unitar, cît mai unitar, a fost împrumutat 
de mai multe state europene. Urmările nefaste ale acestui model sînt cunoscute și 
nu e cazul să insistăm asupra lor. Să mi se permită totuși a mă opri asupra unor 
aspecte ale problemei în discuție, deoarece noi, românii din Ungaria, am avut de 
suferit în urma „imitării” și aplicării de către unguri a conceptului de națiune 
politică.

Să ne îndepărtăm în istorie pînă la epoca reformelor, cînd, pentru prima dată, 
maghiarii, în dietele din Bratislava, încep să vorbească despre «chestiunea națiunii 
maghiare», despre probleme naționale majore care frămîntau intelectualitatea 
maghiară în frunte cu Kossuth, Széchenyi, pentru a trasa liniile de dezvoltare ale 
națiunii lor și cînd apare ideea unirii Transilvaniei cu Ungaria. Desigur că nici 
istoricii maghiari nu sînt unitari în privința felului cum și-ar putea realializa ungurii 
acest scop și cum ar trebui tratată problema naționalităților conlocuitoare. Mi se 
pare că Széchenyi a fost primul care, tot în această perioadă, înainte de conflictul 
din 1848 și în timpul acestor evenimente, a prevăzut că dacă naționalitățile se vor 
trezi la conștiință națională și, mai ales, dacă fiecare va tinde spre formarea statului 
său național, conviețuirea lor nu va fi pașnică și că aceste popoare nu vor putea 
fi ținute laolaltă, într-un stat. Istoricii maghiari în acea perioadă gîndeau într-o 
națiune maghiară politică unitară și indivizibilă. În elaborarea acestei concepții 
Kossuth Lajos a jucat un rol hotărîtor, propagînd-o fie în dieta din Bratislava, fie 
în articolele pe care le publica în ziarul Pesti Hírlap. El spune următoarele: „Eu 
niciodată, și niciodată, sub sfînta coroană maghiară altă națiune și naționalitate 



21

nu o să recunosc. Știu că sînt oameni și rase populare care vorbesc altă limbă, dar 
aici numai o națiune există”. De fapt, de această ideologie națională exclusivistă 
și, totodată, asimilatoare se izbesc românii din Ardeal cînd încep lupta pentru 
afirmarea lor națională. Foarte interesant este de văzut, ce deosebiri sînt între ele-
mentele ideologiei maghiare și între ale ideologiei românești, care sînt elementele 
comune, care este apoi reacția românilor la ideile ungurilor la care m-am referit. 
Pentru că germenii ideologiei naționale române apar, în Transilvania și Ungaria, 
împotriva acestei mentalități, ca o reacție la ideologia națională maghiară. Numai 
că trebuie să subliniem un lucru foarte important: în momentul cînd aceste popo-
are se trezesc la conștiință națională, fiecare caută ceea ce îl deosebește de cealaltă 
națiune, își caută identitatea, ceea ce au mai caracteristic, mai propriu. Politicienii 
nu prea aveau modele de urmat, modalitatea de tratare a problemei naționale se 
deosebea de la o țară la alta. Aveau la îndemînă modelul francez și cel german. 
Modelul francez, poate cel mai bine cunoscut și analizat, oferă o cale necruțătoare, 
intolerantă față de minorități, pentru că formarea statului național francez nu a 
însemnat altceva decît „măcinarea” celorlalte etnii. Modelul german, chiar dacă 
preia unele elemente din cel francez, este mai indulgent față de națiunile conlo-
cuitoare. Nu e întîmplător faptul că acesta se bazează pe ideea de federație, de stat 
federativ, ceea ce înseamnă pînă la urmă că respectă identitățile, entitățile celor-
lalte etnii. Ungurii s-au luat, în fond, după modelul francez; în aplicarea lui au dat 
însă dovadă de o relativă toleranță, mai ales în privința păstrării limbii și a culturii 
altor naționalități. Iată ce scrie Ioan Slavici, la 1910, în studiul Românii din Ardeal, 
despre situația românilor din Austro-Ungaria: „în timpul primilor ani ai erei du-
aliste, cam pînă la 1872, legile erau aplicate cu oarecare cruțare: românii erau tole-
rați în funcțiunile publice; limba românească era admisă și în administrațiune, și 
la instanțele judecătorești pînă la Curtea de Casație, care și la 1873 a emis sentințe 
formulate în românește; românii nu erau jigniți nici în biserică, nici în școală, nici 
în întrunirile publice. Dar pregătirile pentru violentare se începuseră, căci nu se 
puteau împăca urmașii scăpați ai nobilimii cu gândul că au să învețe româneș-
te, dacă e vorba să administreze ori să judece pe români.”1 Într-adevăr, tensiunile 
apar mai tîrziu (1879), iar același Ioan Slavici redă în mod obiectiv indispoziția 
naționalităților de la sfîrșitul secolului trecut, spunînd: „După experiențele făcute 
în atîtea rînduri, românii sunt cuprinși de simțămîntul că în Regatul Ungar angaja-
mentele luate de guvern, nici legile votate de Parlament, nici jurămîntul monarhului 
constituțional nu sunt destulă garanție contra abuzului de putere.”2 „Era în natura 
lucrurilor -spune Slavici într-un alt loc - că nobilii aceștia, oameni care nu știu să 
ostenească, nu puteau să respecteze Legea pentru egală îndreptățire a națiunilor, 
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care i s-a impus Ungariei la încheirea Pactului dualist. Legea aceasta obligă pe 
judecători și pe funcționarii publici să comunice cu poporațiunea în limba ei ma-
ternă. Cei mai mulți dintre nobilii maghiari trebuiau dar să învețe încă o limbă, 
pentru ca să poată fi judecători ori funcționari publici, și să aibă și altă calificațiu-
ne, pentru ca să poată susține concurența cu concetățenii lor de altă naționalitate. 
Fiindcă nu voiau să-și deie osteneală de a învăța o altă limbă și de a se califica, era 
pentru dînșii o cestiune de conservare individuală, ca singură limba maghiară, pe 
care o știau ei, să fie admisă și obligatoare în viața publică și ca concurenții lor de 
altă naționalitate să fie scoși din viața comună. Astfel ajunge reacțiunea maghiară 
să facă din cauza ei o cauză națională și să lanseze ideea prefacerii statului ungar 
poliglot într-unul național maghiar”.3

Ungurii sînt printre primii care încearcă să reglementeze relația dintre majorita-
te și minoritate. Neputînd însă trece peste barierele conceptului de națiune politică 
și de stat național unitar, au fost incapabili să evite conflictele dintre ei și naționa-
litățile statului, să asigure egalitatea în drepturi a acestora din urmă. Ei aveau în 
vedere un singur scop și anume păstrarea rolului conducător, dominant în Unga-
ria „istorică” și asigurarea așa-zisei „superiorități politice și culturale”, pornind 
de la ideea că ei au fost primii dintre popoarele conlocuitoare care au știut să-și 
formeze un stat național propriu și independent. Ideologia națională maghiară se 
bazează pe aceste argumente pînă la semnarea Tratatului de la Trianon.

Românii din Ungaria și, mai ales, din Transilvania urcă treapta de la „popor” (care 
își trăia identitatea națională în mod spontan) la „națiune” (popor conștient de rolul 
lui istoric și valorile sale spirituale) tot în pragul și în timpul revoluției din 1848. Ob-
servația lui Simion Bărnuțiu din 1848 după care „națiunea - întrînsa ne-am născut, 
ea este masa noastră” - este frumoasă, emoționantă, dar exagerată, căci înaintașii 
noștri, în acea epocă erau în stadiul unirii în „cuget” și „simțiri”, de constituire în 
națiune, iar temelia ei era unitatea culturală. După cum discutabilă este și opinia, de 
prin anii 1870, a tînărului Eminescu: „Nu există poporul român - zicea el adeseori 
în felul lui paradoxal- ci numai putința de-al închegă.”4 Printre cei care se zbăteau 
să zidească punți între românii din diferitele zone se numără și Mihai Eminescu, 
împreună cu Ioan Slavici și alți tineri care studiau la Viena și Pesta, sub o evidentă 
influență a lui Alexandru Roman, care în paginile Federațiunii ducea o adevărată 
bătălie pentru susținerea intereselor naționale.

În procesul de elaborare a ideologiei naționale a avut, în această fază, un rol 
deosebit de important stabilirea unității în viața culturală a poporului român. 
«Națiunea română voiește cultură, și cultura ei trebuie să fie una omogenă la Prut și 
la Someș, omogenă în sînul Carpaților cărunți și pe malurile Dunării bătrîne”5, se 
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spune în apelul pe care studenții români din Viena îl adresează publicului român în 
pragul serbării de la Putna (1871).

Evocînd, după trei decenii, evenimentele legate de festivitățile de la Putna, orga-
nizate de studenții români din Viena cu prilejul împlinirii a patru sute de ani de la 
întemeierea de către Ștefan cel Mare a mănăstirii din această localitate, la care se 
adunaseră pentru „întîia oară români din cele patru unghiuri” și care aveau meni-
rea să constituie „punctul de plecare al unei nouă epoci culturale”, Ioan Slavici dă 
cîteva lămuriri extrem de prețioase despre atitudinea intelectualității române față de 
problema națională, despre modalitatea cum ea a fost abordată în a doua jumătate a 
secolului al XlX-lea de către reprezentanții diferitelor orientări politice și culturale. 
Relatînd disputele din cadrul congresului întrunit (din inițiativa lui Eminescu) în 
seara zilei de 15/27 august 1871, I. Slavici, student și el la Viena, președinte al comi-
tetului de organizare, precizează: „Noi, vienezii, eram încă de mult dumiriți asupra 
celor ce urmau să se stabilească în congres. Gîndul nostru era să se aleagă un birou 
permanent, care îi convoacă pe studenți cînd ici, cînd colo și-i ține strînși la un loc, 
ca să facă o întinsă și stăruitoare propagandă pentru restabilirea unității în viața cul-
turală a poporului român... Mijloacele de propagandă aveau să fie o bibliotecă popo-
rală ieftină și bine aleasă, o foaie literară ilustrată, un ziar național, concerte date 
de celebrități române, reprezentațiuni teatrale date de cei mai buni actori români, 
întruniri și serbări naționale ca cea de la Putna, toate aceste fără de nici o tendință 
politică”6. Programul ”vienezilor” nu cuprindea nimic deosebit față de preocupările 
culturale ale românilor aflați sub stăpînirea austro-ungară. Ceea ce stîrnise însă și de 
data aceasta discuții era observația referitoare la ideea de „unitate culturală”. ”Luînd 
drept punct de plecare apelul adresat de noi publicului, spune în continuare I. Slavici, 
un sfătos a pus întrebarea dacă unitatea culturală asupra căreia stăruiam noi e cauza 
celei politice ori efectul ei. Unii susțineau că unitatea culturală nu se va putea reali-
za decît după ce se va fi făcut unitatea politică, alții voiau să ne convingă că numai 
unitatea culturală poate să ne ducă la cea politică iar noi ziceam că ne e indiferent 
care e cauza și care efectul, și considerăm unitatea culturală ca scop, ceea ce multora 
le părea foarte abstract.”7 ”Faptul e lesne de înțeleș: foarte puțini înțelegeau, la acea 
dată, scopul urmărit de mișcarea pornită de la Junimea, de fapt, de la Titu Maiores-
cu, care, cum observă I. Slavici, ”întîia oară a arătat primejdia ce ne amenință și a 
lămurit ideea unei vieți culturale române desfăcută de orișice gînd politic”.8 ”Cei ce 
atunci erau copii ori poate că nici nu se născuseră încă- insistă autorul Marei- nu pot 
să-și facă închipuire despre viua și îndelungata frămîntare pe care a produs-o emi-
terea acestei idei azi pentru toți clară și despre veninoasele discuțiuni care se urmau 
asupra cestiunii dacă e ori nu fără de unitate politică o unitate culturală cu putință. 



24

Simțămîntul general era că mărginirea la unitatea culturală e o renunțare la orișice 
viață națională, și susțiitorii ideii emise de d-1 T. Maiorescu erau luați drept oameni 
lăpădați de neam, niște cosmopoliți lipsiți de conștiință națională, trădători în cel 
mai rău înțeleș al cuvîntului. Iar acesta într-un timp de babilonie intelectuală, cînd 
în țările Coroanei ungare românii puteau să se folosească de limba lor și-n admi-
nistrațiune, și la instanțele judecătorești și să și-o pocească fiecare după gustul său, 
iar în România abia fusese introdusă scrierea cu litere latine și în Bucovina stăpînea 
Pumnul cu curiozitățile lui limbistice”.9 Slavici știa prea bine că „cestiunea unității 
culturale e, ca orișicare „cestiune socială, în ultima analiză politică,”10 totuși ține să 
accentueze în repetate rînduri că noua orientare avusese un caracter pur cultural 
:”Mulți au lucrat pentru restabilirea unității în viața culturală a poporului român, noi 
însă am lucrat numai pentru aceasta, și dacă unii dintre noi au luat ori iau încă parte 
la viața politică, au făcut-o ori o fac aceasta numai pentru că în lumea în care trăim 
succesele culturale atîrnă de la cele politice”.11

Soarta unității culturale depindea însă de făurirea unei limbi naționale unitare, de 
măsura în care ea va fi însușită și păstrată. Problema limbii devenise astfel chinte-
sența vieții naționale. Limbajul greoi al revistelor și cărților publicate în Transilvania 
era aproape inaccesibil pentru masele de citifori, fapt ce contribuia la întărirea pro-
cesului de asimilare, la înstrăinarea de limbă și neam a păturilor deprinse cu cititul. 
”Nu e vorba - observă Slavici - de preoții, de notarii și de alți funcționari publici, care, 
români fiind, nu vorbesc ori se sfiesc a vorbi românește în casele lor, ci de români cu 
oarecare știință de carte, care țin la neamul lor, se luptă cu toată hotărîrea pentru 
cauza română, se expun și aduc jertfe, dar sufletește numai pot să fie socotiți români, 
fiindcă întregul lor fel de a fi e maghiar... E învederat că aceștia nu citeau românește, 
erau inaccesibili pentru ceea ce se publică în România...”12

Titu Maiorescu vedea foarte limpede lucrurile cînd, în studiul Limba română în 
jurnalele din Austria (1868), spune: „Recunoștința ce se datorește acestor foi pentru 
serviciile aduse cauzei politice a românilor austriaci nu ne poate scuti de datoria unei 
opozițiuni energice în contra formei cu care se prezintă; căci ușor s-ar putea întîmpla 
ca în rezultatul final cîștigul dobîndit în politică să fie cumpănit prin pierderea su-
ferită în limbă”. Maiorescu, Slavici, Eminescu și mulți alții au știut ce vorbesc. Știau 
prea bine că o națiune nu poate fi viabilă fără o limbă și o cultură relativ unitară.

Românii au dat dovadă de intransigență nu numai în lupta pentru unitatea limbii 
și a culturii, ci și în eforturile pentru făurirea unității politice, pentru crearea prop-
riului stat, cu o populație majoritară românească. Ungurii vorbesc, nu o dată, cu 
invidie despre succesele pe care românii le-au obținut în bătălia pentru îndeplinirea 
idealurilor lor politice, atribuindu-le dibăciei diplomaților români, unor împrejurări 
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politice favorabile, de obicei unor factori exteriori. Constelațiile zodiacului sînt bi-
nevenite, cred însă că acest succes al românilor se explică în primul rînd prin niște 
factori interiori, prin tenacitatea de care au dat dovadă în domeniul cultural asupra 
căruia am insistat din abundență și nu întîmplător, căci, într-o zonă ce se caracteri-
zează printr-o babilonie etnică, nici României nu i s-a dat cum nu i s-a dat nici unuia 
dintre statele globului șansa întemeierii unui stat pur național și care să includă toți 
membrii aceluiași neam. Frontierile etnice și cele politico-administrative, ori de cîte 
ori au fost ele modificate, nu au putut fi aduse la numitor comun. E un dat al istori-
ei umane și e bine așa. Noua revoluție tehnică și interesele economice ale omenirii 
trec peste granițele statelor naționale ca păsările călătoare. Și statul român dorește 
să asigure cetățenilor săi condiții sociale de calitate, ceea ce, în noul context politic 
european, nu e posibil decît prin integrarea în structurile euro-atlantice. În Europa 
unită se va pune accentul nu pe aspectul național, ci pe cel universal, general uman. 
Într-o lume integrată, în care se comunică prin cîteva limbi de circulație mondială, 
cu mentalitățile ei de consum și cu o mobilitate imprevizibilă, vor fi, din punct de 
vedere național, și defecitari. Evident, în primul rînd minoritățile naționale reduse 
la număr. Din momentul ce granițele statelor vor fi transformate în simple granițe 
de administrație publică, națiunile majoritare vor dispune de toate drepturile și po-
sibilitățile de a-și ocroti naționalitățile. Pentru această operație transfrontalieră cel 
mai potrivit mijloc se pare a fi ideea de națiune culturală, ceea ce, mutatis mutandis, 
este o revenire la conceptul de unitate culturală de odinioară, și pe care foarte multe 
state îl aplică. Același tratament îl solicită din partea națiunii -mame și românii din 
țările vecine cu România.

Note:
1. Ioan Slavici, Românii de peste Carpați, Edit. Fundației Culurale Române, Buc., 1993., p. 194.
2. Ioan Slavici, Românii din regatul ungar și politica maghiară, în Românii de peste Carpați 
(1892), Buc 1993, p. 12.
3. Ioan Slavici, Ardealul, studiul istoric (1893), în Românii de peste Carpați, Buc., 1993, p. 116-117.
4. Ioan Slavici, Opere, IX. Edit. Minerva, Buc., 1978, p. 51.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 73-74.
7. Ibid., p. 74-75
8. Idem, Opere, X, Edit. Minerva, Buc., 1981, p. 511.
9. Ibid.,p. 511-512.
10. Ibid.,p. 512
11. Idem, Opere, IX, p. 84-85.
12. Idem, Opere, X, p. 514.01
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A hazai románok számának, összetételének és 
települési viszonyainak változásáról

Az 1990. évi népszámlálási statisztika bevezetőjében olvassuk, hogy „a 
magyar népszámlálások 1880-tól vették fel programjukba az ország te-
rületén élő népesség anyanyelvének és nyelvtudásának megfigyelését”. 

Lejjebb pedig ez áll: „Nem vitatható azonban, hogy a nemzetiséggel összefüggő 
népszámlálási kérdések az adatszolgáltatók szubjektív mérlegelésétől függő torzí-
tásokat tartalmaznak. Az is kétségtelen, hogy az adatok valóságtól való eltérése az 
adott ország mindenkori nemzetiségi politikájának függvénye.” Mármost mit ér a 
nemzetiségi statisztika, ha több mint egy évszázados erőfeszítés után nem sikerült 
egyetlen olyan népszámlálást sem végrehajtani, amely viszonylag pontosan re-
gisztrálta volna a nem magyar népesség számát? Különösen áll ez a trianoni dön-
tés utáni időszakban végzett felmérésekre. Milyen következtetéseket lehet levonni 
a nagyon is hozzávetőleges számokból? Lehet-e reális kisebbségi politikát kidol-
gozni és érvényesíteni az érintettek által rendszeresen kifogásolt számarányok 
alapján, vagyis, amikor a hivatalos és a becsült adatok között jelentős különbség 
mutatkozik? Ha ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi a célja a 
kisebbségi népszámlálásoknak? Egy hatékonyabb, a nemzeti identitás megőrzését 
célzó politika érvényre juttatása? Tudományos kíváncsiság kielégítése, a népesség 
származás, etnikai összetétel szerinti regisztrálása, nyilvántartása, vagy esetleg 
bizonyos politikai szempontok érvényesítése? Több évtizedes tapasztalat igazolja, 
hogy ezekre a kérdésekre még mindig nem tudtunk meggyőző választ adni. Az 
eddigi statisztikák viszonylagossága, a nemzetiségi lakosság összeírása alkalmával 
fellángoló viták bizonyítják ezt.

Mindenképpen el kellene ismerni, hogy az eddigi népszámlálási módszerekkel, 
technikákkal /népszámlálási kérdésekkel, a kérdésben tájékozatlan számlálóbiz-
tosokkal stb./ nem lehet megállapítani az egyes népcsoportok tényleges létszámát. 
Az érintettek nem tudnak és nem is akarnak ebben partnerek lenni. Nem tudnak, 
mert sokan közülük nem értik igazán a másságukra vonatkozó kérdéseket, nem 
akarnak, mert a történelem folyamán többször bebizonyosodott, hogy identitásuk 
megvallása miatt hátrányt szenvedtek s szenvednek esetenként még ma is. A két 
tényező együttes hatása eredményezi a kétes, s mindeddig sok vitára, nem egyszer 
nehezen feloldható feszültségekre okot adó nemzetiségi nyilvántartásokat. A prob-
léma lényegét a már idézett mondat tartalmazza, amely szerint „az adatok valóság-
tól való eltérése az adott ország mindenkori nemzetiségi politikájának függvénye”. 
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Találó és igaz ez minden dél-, kelet- és közép-európai országra. Ha e kérdéssel 
kapcsolatban csak hazánk és a szomszéd országok között régóta meglevő vitákra, 
nevezetesen a hazai népcsoportok és a határokon túli magyarság létszámviszo-
nyaival kapcsolatos nézetkülönbségekre és az ezekből eredő feszültségekre gondo-
lunk, rádöbbenünk, hogy milyen horderejű problémával állunk szemben. Mindent 
meg kell tehát tennünk, hogy az érintett országok - köztük hazánk is - revideálják 
eddigi gyakorlatukat és a XX. század végi értékrendnek megfelelő konzekvenciát 
levonva, demokratikus és humánus összeírási módszert alkalmazzanak.1 Ez azért 
lenne fontos a különböző nációk együttélésének történetében, mert helyreállítaná 
végre a többség és a kisebbség közötti bizalmat és megszüntetné az eddigi nézetel-
térések jelentős részét. Az érintett országok pedig reálisabb alapokra helyezhetnék 
nemzetiségi politikájukat, általában tisztább politikai viszonyokat eredményezne, 
és nem kellene 10 és 10 ezer embert lehetetlen dilemmák, identitás-választási kény-
szer elé állítani /pl. vegyes házasságok gyermekeit/. Arról nem is beszélve, hogy 
számos poliglott országnak sem kellene olyan ellentmondásos helyzettel szembe-
sülnie, amely a nagylelkűen deklarált és biztosított jogok ellenére a népcsoportok 
leépüléséből, asszimilálódásából fakad. /El kellene végre ismerni, hogy van termé-
szetes beolvadás, bár ennek a jelentéstartalmát is definiálni kellene./

Visszatérve a hazai viszonyokra, bármennyire is elterjedt az a szimplifikáló ver-
dikt, hogy „olyan a statisztika, amilyen a politika”, meggyőződésem, hogy - ha már 
mindenáron ragaszkodunk hozzá - a nemzetiségi népszámlálásokat a magyaror-
szági speciális viszonyok között is - értve ezalatt a keserű történelmi tapasztalat 
mellett elsősorban a szétszórtságot - humánusabb s talán reálisabb eredményekkel 
lehetne végrehajtani. Ennek nagyon egyszerű megoldási lehetősége van, neveze-
tesen a „nemzetiségre” és „anyanyelvre” vonatkozó adatsor helyett a ‚’nyelvisme-
retre” /örökölt és tanult nyelvre! vonatkozó kérdésfeltevés. A nemzeti és etnikai 
hovatartozás eredetileg a lelkiismereti jog kategóriájába tartozott, később politikai 
jelentőséget kapott, de a gyakorlati nemzetiségi politika szempontjából lényegtelen, 
hiszen a nemzetiségi közösséghez tartozó egyéneknek az állammal szemben tá-
masztott, a többségtől eltérő igényei mindig a nyelvismerethez kötődnek. Az ön-
definiálás, a szabad identitás-választás mindenkinek természetes joga, de ennek 
deklarálására és regisztráltatására senkit sem lehet kényszeríteni vagy ilyen irányú 
igényekkel fellépni.

Tanulságos az elmúlt évtizedek népszámlálásain alkalmazott kérdőívek összeté-
telének vizsgálata, amelyek válaszlehetőségként tartalmazták a „nemzetiség” és az 
„anyanyelv”, illetve az „anyanyelven kívül beszélt nyelv” megnevezését. Ez a kér-
déssor a legtöbb nemzetiségi állampolgár számára megtévesztő volt. Nehéz döntés 
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elé állította őket, sokukat elbizonytalanított, ami helytelen válaszokban jutott kife-
jezésre, nemegyszer /különösen a nemzetiség többségét kitevő idősebb korosztály 
esetében/ a számlálóbiztosra bízva a dilemma megoldását. Nagyobb gond, hogy e 
módszer mögött politikai szándék is meghúzódhat. Nem lehet véletlen, hogy lé-
nyegében ezt a módszert alkalmazta Románia 1930-ban és Magyarország 1941-
ben. A szándék mindkét esetben ugyanaz volt: a tényleges nemzetiségi összetételt 
befolyásolni a többségi nemzet javára. Mindkét ország jelentős területi átrendező-
dés után volt, érdekében állott tehát, hogy a meg-, illetve visszaszerzett területeken 
élő nemzeti kisebbségek arányszámain módosítson. Az 1938-1941 között Magyar-
országhoz visszacsatolt területek lakosságának 49,5 %-a volt nem magyar. „Ezt az 
arányszámot - írja egyik cikkében Juhász Gyula - némileg korrigálja az 1941-es 
népszámlálás kísérlete az anyanyelv és a nemzetiség megkülönböztetésére. Ám 
a kérdésre, hogy milyen nemzetiségű, 520 ezer nem magyar anyanyelvű vallotta 
magát magyar nemzetiségűnek. Ennek majdnem a fele a visszacsatolt területeken 
élt. így a nem magyar nemzetiségűek száma 44,7 %-ra csökkent. További vizsgálat 
alapján megállapítható, hogy a legnagyobb eltérés anyanyelv és nemzetiség között 
a délvidéken volt, ahol főleg a horvátok nagy része, de a vendek és szlovének közül 
is sokan vallották magukat magyar nemzetiségűnek. /Több mint 100 ezer horvát 
anyanyelvűből alig 10 ezer vallotta magát nemzetiségiként is horvátnak./ Elgon-
dolkodtató adat, mert ilyen eltérés sem Észak-Erdélyben, sem a Felvidéken, illetve 
Kárpátalján nem volt tapasztalható. Bizonyos, hogy a változások friss élménye, a 
még konszolidálatlan viszonyok is szerepet játszottak ebben, hiszen a nemzeti-
ség megvallása már döntés volt, amelyet sok minden befolyásolhatott: a félelem, 
a szándék, a boldogulás. Tehát nem egyszerűen arról volt szó, hogy a nemzetiség 
megvallása egy szubjektív érzésnek, a népi közösségérzésnek a kifejezője, ami nem 
csak eltérő lehet az anyanyelvtől, hanem általában a nyelvismerettől is független, 
ahogy a háború alatt próbálták magyarázatát adni”.2

A közelmúlt és a jelenkor Magyarországát ilyen politikai indítékok nem motivál-
hatták az utóbbi évek népszámlálása alkalmával, hiszen a népszámlálás módozatát 
mindig az adott kor politikai filozófiája határozza meg. Az előző rendszernek az 
volt az érdeke, hogy minél nagyobb létszámot mutasson ki, hiszen azt propagálta, 
hogy mintaszerű nemzetiségpolitikát folytat. A jelenlegi rendszernek minden bi-
zonnyal az lesz az érdeke, hogy minél objektívebb legyen a regisztrálás, hiszen ezt 
diktálja mind a kisebbségi közösségek legitim jellegének erősítésére való törekvés, 
mind a számukra biztosítandó feltételrendszer kialakítása. Ám ellentmond ennek 
az identitásválasztás szabadsága, amelynek egyik fontos alkotóeleme a származás 
elhallgatásának lehetősége. Ez is alapvető emberi jog. Ezzel azt a téveszmét kívá-
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nom eloszlatni, hogy létezik olyan módszer, amellyel a hazai nemzeti kisebbségek 
tényleges számát meg lehetne állapítani. A gyakorlat az ellenkezőjét igazolja.

Azonban, ha a kisebbségi polgár mégis szembesül az öndefiniálás kényszerével, 
számára és természetesen az összeíró számára is a „nyelvi háttér”-ből való kiin-
dulás jelenti a legbiztosabb támpontot. A statisztikák arról árulkodnak, hogy az 
„anyanyelven kívül beszélt nyelv”-re adott válaszokból lehet a legobjektívebb ké-
pet kialakítani az adott nemzetiséghez való tartozásról, vagy az ahhoz való vi-
szonyulásról. Ezt követően azoknak a száma a legnagyobb, akik az „anyanyelv” 
alapján definiálták magukat, és végül azoknak a legkisebb a száma, akiket „nem-
zetiség”-ként regisztráltak. Tehát a tudományos tapasztalat is a jelenlegi gyakor-
lat megváltoztatása mellett szól. Itt egy gondolat erejéig szeretnék visszatérni a 
bevezetőben felvetett kérdésre, arra tudniillik, hogy milyen gyakorlati célt szol-
gál a lakosság nemzetiség szerinti nyilvántartása. Amennyiben nem politikai in-
díttatású kérdésről van szó, akkor ennek jelentősége eltörpül bonyolultsága és a 
belőle származó konfliktusok sokasága mellett. A konkrét nemzetiségpolitikai 
célok megvalósítása, egy adott közösség sajátos kulturális igényeinek kielégítése 
szempontjából sincs akkora jelentősége a más ajkúak regisztrálásának, mint aho-
gyan azt a már-már anakronisztikus, kizárólagosan nemzeti keretekben gondol-
kodni tudók hiszik. Különösen az olyan fogalmak, mint a „nemzetiség”, „anya-
nyelv” veszítik el jelentőségüket a nemzetiségpolitika megvalósítása során, hiszen 
a többségtől eltérő, általában kulturális jellegű igények kielégítése nem kötődik 
szorosan az adott nemzetiségi közösség létszámához. Nem minden nemzetiségi 
állampolgár él az anyanyelven való művelődés lehetőségével, egy részében nem 
is alakul ki ilyen igény, másfelől a magyar nemzetiségű állampolgárok részéről is 
jelentkezik érdeklődés egy-egy kisebbségi nyelv és kultúra megismerése iránt. /
Lásd például a román nyelvoktatásban részt vevő magyar gyermekek viszonylag 
magas számát./ Ezért nem tartjuk perdöntőnek a létszámviszonyok regisztrálását, 
nincs és lényegében nem is lehet szoros összefüggést találni egy-egy kisebbség /
állandó vita tárgyát képező/ létszáma és a követendő gyakorlati politika között. 
A nemzetiségi kisebbségek mindenkori - többnyire a kulturális, vallási élettel 
kapcsolatos - igényeinek kielégítésével több évtizedes dilemmát lehetne feloldani, 
s nem kellene a vegyes házasságban élő, a többnyelvű és identitású embereket 
lehetetlen döntés elé állítani. /S ekkor még nem beszéltünk a kérdés külpolitikai 
vetületéről!/

Magyarországi sajátosságként kell elismerni azt a tényt is, hogy - miután a nem-
zetiségek kis csoportokban és szétszórtan helyezkednek el - jóval nagyobb az ere-
deti nyelvet nem, illetve gyengén ismerők száma, mint a nagy létszámú tömbökben 
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élő népcsoportoknál. Ebből az is következik, hogy viszonylag gyorsan növekszik 
azoknak a száma, akik nemzetiségi tudattal ugyan rendelkeznek, de nyelvismeret-
tel már nem. Ez természetesen nemzetiségpolitikai szempontból olyan kérdéseket 
vet fel, amelyekkel eddig érdemben még nem foglalkoztunk, bár a legújabb kutatá-
sok az identitás ilyen fázisába jutott embereket három kategóriába sorolja: 1. egyér-
telműen nemzetiség; 2. kevert, de nyelvileg nem asszimilált nemzetiség; 3. kevert 
és nyelvileg asszimilálódott nemzetiség.3 A nyelvileg félig, vagy teljesen asszimilált 
nemzetiségi polgárokkal szemben a hatalomnak nincs különösebb kötelezettsége, 
hiszen sajátos igényeik legfeljebb felekezeteiknél jelentkeznek.

A nemzeti kisebbséghez tartozó egyének esetében eléggé szoros kapcsolat áll 
fenn a nemzeti identitás és a vallási hovatartozás között, olyannyira, hogy a nem-
zeti öntudatra ébredés előtti korszakban ez volt a többségtől való megkülönbözte-
tés legfontosabb ismérve. Miután a hazai románok a románság legnyugatibb kö-
zösségét képezik, és sohasem éltek a román állam keretei között, egy részük nem 
is vett részt a nemzetté válás folyamatában /és ezért nem is tudatosodott bennük 
igazán román mivoltuk/, a többségi magyarságtól elsősorban vallásukban, hagyo-
mányaikban különültek el. Az ősi rítus, az ortodoxia és az ehhez kötődő kulturális 
hagyomány volt a magyarságtól legpregnánsabban elkülönítő jegy. Ennek a gyön-
ge nemzetiségi identitástudattal rendelkező románságnak egy része /a Nyírségben 
és Hajdú-Bihar megye északi területén/ fokozatosan áttért a görög katolikus val-
lásra, és azzal együtt - az 1920-30-as évekig - a magyar nyelvhasználatra. Az itteni 
románságnak egy része mind a mai napig megőrzött bizonyos identitásjegyeket /
pl. a családi körben történő nyelvhasználatot/, de aktív nemzeti tudat hiányában 
kisebbségként történő számbavétele - az eddigi módszerekkel - nagy nehézségekbe 
ütközött. Ennél a hazai román népcsoportnál válik egyértelművé, hogy az „anya-
nyelv” vagy a „nemzetiség” fogalmakkal még megközelítően pontos adatokhoz 
sem lehet jutni. A „beszélt nyelv” kategóriájában viszonylag reálisan jelenik meg a 
helyi románság létszáma. /Lásd az 1980. és 1990. évi népszámlálási adatokat Bedő, 
Létavértes, Pocsaj esetében./ Ugyancsak itt alkalmazható a legsikeresebben az ún. 
„társadalmi minősítés” módszere is.

A Trianon utáni Magyarországnak román nemzetiségű állampolgáraira vonat-
kozó hivatalos adatai ismertek. Ezek 1970-ig kisebb-nagyobb ingadozással lassúbb, 
1970 után gyorsabb népességcsökkenést mutatnak. Viszonylag nagy a különbség 
az 1920-ban regisztrált 23 695 és az 1930-ban összeírt 16 221 román nemzetisé-
gi lakos száma között. Egyedül az 1960-as év mutat ezerfős emelkedést az előző, 
1949. évi népszámláláshoz képest. A hazai románság hivatalos és becsült létszá-
madatai között mindig is voltak különbségek, de nagyobb mérvű eltérés az I. vi-
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lágháború után jelentkezett, s ekkor kapott politikai értelmezést mind a hazai, 
mind a romániai románok körében azáltal, hogy a statisztikai adatoknál jóval na-
gyobbra becsülték a trianoni döntés után Magyarországon maradt románság lét-
számát. Éles reagálásokkal is találkozunk. Ioan Georgescu például 1927-ben írott 
Románii din Ungaria c. könyvében 250 ezer itt maradt románról beszél. Elismeri 
ugyan, hogy jelentős része nem beszéli már a nyelvet, de román nemzeti tudatuk 
igen erős, amely a görög katolikus és az ortodox valláshoz való ragaszkodásban 
nyilvánul meg. A román nyelvet megőrzők számát 50 ezerre becsüli. Vasile Stoica 
a Graiul Románesc c. folyóirat 1928. év 10. számában megjelent cikkében is 50 
ezer románról tesz említést. Ez a becslés megegyezik a magyar szociáldemokrata 
Knaller Viktor által az 1925. november 13-i parlamenti ülésen említett 50 ezres 
létszámmal. A románság körében mind a mai napig él az a meggyőződés, hogy a 
hivatalos statisztikák távolról sem tükrözik a tényleges adatokat. Ennek ellenére 
tény, hogy a jelentősebb számú nemzetiségek közül /német, szlovák, horvát; nem 
beszélve most természetesen a cigányságról/, a románság esetében mutatkozik a 
legkisebb különbség a hivatalos és a becsült adatok között. Tárgyilagosabb romá-
niai kutatók is elismerték, hogy a hazai románság tényleges létszáma az 1920 óta 
végzett népszámlálási adatoknak kb. 2 - 2,5-szerese. Amikor tehát a magyarorszá-
gi románság létszámát a legutóbbi statisztikailag kimutatott 10 740 főhöz viszo-
nyítva kb. 25 ezerre becsüljük, igen közel állunk ahhoz a valós adathoz, amelyet 
indirekt módszerrel végzett felmérések is valószínűsítenek. /Természetesen ennél 
jóval több román származású, de aktív román tudattal már nem rendelkező ma-
gyar állampolgára van hazánknak./ Számos tudományos kutatás igazolja, hogy 
- jelentős veszteségek ellenére is - a nemzeti azonosság tekintetében a hazai ro-
mánság viszonylag jól áll. Ez földrajzi elhelyezkedésével /román határ közelsége, 
zárt falusi közösségek/ és az egyház erős konzerváló képességével magyarázható. 
Radó Péter A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon c. 
tanulmányában helyesen állapítja meg, hogy az egyházi szertartásokon a román 
nyelv őrizte meg legjobban pozícióit. „A románok lakta falvak több mint a felében 
/az általuk nagyobb arányban lakott települések szinte mindegyikében/ - írja a 
kutató - az istentiszteleteken az éneklésen kívül, a liturgia egyes részeinél is, vagy 
éppen végig folyamatosan használják a román nyelvet.”4

Az 1960-70-es évekig a románság zöme lényegében falusi körülmények között 
élő, mezőgazdasággal foglalkozó emberek közösségét alkotta. A lakosság összeté-
telének egyensúlya 1918-ban borult fel oly mértékben, hogy szinte lehetetlenné vált 
a korábbi politikai, kulturális élet folytatása. A román csapatok visszavonulásá-
val együtt az összes tanító és pap Romániába települt, csak a méhkeréki esperes, 
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Nicolae Roxin maradt 3 pappal együtt a 18 megüresedett ortodox parókián. A 
hazai ortodox egyháznak még 1928-ban is csak 5 papja volt. A 16 görög katolikus 
parókiának pedig összesen 3 lelkipásztora maradt.5 A románság tehát a közösségi 
élet szervezésére alkalmas értelmiség nélkül maradt. /E vonatkozásban csak a II. 
világháború után történt lényegesebb változás./ A parasztság mellett volt még egy 
szűk, kereskedőkből és iparosokból álló kispolgári réteg.

A hazai románság körében az 1960-as években ment végbe nagyobb társadalmi 
differenciálódás, amikor létszámukhoz képest feltűnően sokan szereztek közép- és 
felsőfokú végzettséget. Ez nagymértékben elősegítette a románságnak a magyar 
társadalomba való integrálódását, a városokban és magyarlakta helységekben való 
letelepedést, ami felerősítette az asszimilációs folyamatot. Lényegében ugyanazok 
a reflexek, mechanizmusok lendültek mozgásba, mint a történelem korábbi sza-
kaszaiban: a magasabb társadalmi státus megszerzése nem járt mindig együtt az 
identitás megőrzésével, az anyanyelven való művelődés igényének kialakulásával, 
megtartásával épp ellenkezőleg: a beolvadást erősítette.

A románság földrajzi elhelyezkedése viszonylag kedvező az identitás megőrzése 
szempontjából. Romániával szomszédos megyékben él a románság döntő több-
sége, ez megkönnyítette a román nyelvvel és kultúrával való kapcsolattartást. /
Kivéve az 1989. évi romániai változások előtti egy-két évtizedet./ Igaz, hogy egyet-
len megyéje sincs az országnak, ahol nem él kisebb-nagyobb román populáció, 
de a legtöbben Békés megyében, Budapesten és környékén, valamint Hajdú-Bihar 
megyében élnek. Talán meglepetést kelt az 1990. évi népszámlálás alkalmával Bu-
dapesten és környékén regisztrált, viszonylag magas, közel 2000 fő. Ez egyrészt a 
főváros nagy vonzerejével függ össze, másrészt Budapest mindig is jelentős köz-
pontja volt a román szellemi életnek. Az itt élő románság a határmenti nagyobb 
tömbökből vált ki a ’60-as, ’70-es években lezajlott nagyobb arányú társadalmi 
mobilitás következtében.

Más irányú mozgás is tapasztalható. A románság egy része a Hajdú-Bihar me-
gyei községekből Debrecenbe, a Békés megyei román falvakból /mindenekelőtt a 
két legnagyobb román lakossággal rendelkező helységből, Méhkerékről és Kétegy-
házáról/ Gyulára, kisebb mértékben Békéscsabára költözött. Ezzel magyarázható, 
hogy a gyulai román lakosság létszámát 2500-3000-re, a békéscsabait kb. 600-ra 
becsülik. A Baranya megyei 440 fős létszámban minden bizonnyal a cigányok egy 
része is szerepel. Nincs megbízható adatunk a Romániából nyugatra igyekvő, de 
Magyarországon maradt románok létszámáról.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a hazánkban élő nemzeti kisebbségek 
számának, összetételének és települési viszonyainak megismerése, változásainak fi-
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gyelemmel kísérése fontos feladat, melyet mindenekelőtt a szakemberekre kell bízni.
A történelmi tapasztalat azt is bizonyítja, hogy egy adott ország nemzetiségpo-

litikájának minősége és a kisebbségi közösségek létszáma között nem volt mindig 
olyan szoros ok-okozati összefüggés, mint amilyet egy demokratikus, kisebbséget 
védő politika megkívánt volna. Ennek a körülménynek, s mindenekelőtt az ada-
tokkal való politikai visszaélésnek a következménye, hogy a XX. században a nem-
zetiségek egyre határozottabb ellenállást tanúsítottak a regisztrálásukra irányuló 
törekvésekkel szemben. A jelenlegi kelet-közép-európai instabilitás, a nemzetiségi 
konfliktusok sem kedveznek annak a szándéknak, amely a népcsoportok pon-
tosabb létszámviszonyainak megállapítására irányul. Ilyen körülmények között 
meg kell békülnünk a gondolattal, hogy annak az egyénnek is joga van identitását 
megőriznie, anyanyelvén művelődnie, s a társadalmi munkamegosztásnak min-
den szintjén részt vennie, aki nem kívánja, vagy nem tudja a nemzetiséghez való 
tartozását kifejezésre juttatni.
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A magyarországi románokról
(vázlat)

A Trianon utáni Magyarország románságának meghatározó vonása, hogy 
történelme során mindig magyar állami keretek között élt, mai lakhe-
lyét belső vándorlás vagy szervezett telepítés következtében foglalta el. 

A „honfoglalás” idején kölcsönös érdek határozta meg a befogadó és a befogadott 
kapcsolatrendszerét. A jobb életviszonyok megteremtésének reményében érkező 
román jobbágyok, társadalmi helyzetüknél fogva, nyomban függőségi viszonyba 
kerültek a magyar vagy többnyire német földbirtokosokkal szemben. Ezek az ob-
jektív gazdasági és társadalmi viszonyok meghatározták mind a többségi magyar-
sághoz, s általában a magyar hazához, mind a saját önazonosságához, kulturá-
lis értékeihez való viszonyulását. Elhelyezkedésük természetes következménye a 
többség által képviselt civilizációs értékrendhez való alkalmazkodás, a viszonylag 
konfliktusmentes integrálódás és együttélés. Ez azért nem jelentett gondot a ro-
mánság számára, mert nem idegen országban, nem ismeretlen társadalmi és kul-
turális viszonyok között élt helyváltoztatása előtt, hanem a hasonló vagy az itteni-
ekkel azonos vonásokkal rendelkező Partiumban.

A hazai románság olyan őshonos nemzeti kisebbség, amelynek 1918-ig - mes-
terséges okok miatt - nem kellett a Kárpátoktól nyugatra élő nagy erdélyi román 
tömbhöz fűződő nyelvi, kulturális, történelmi, érzelmi vagy vallási kapcsolatait 
megszakítania. Jelentős része a nemzeti öntudatra ébredés küszöbén és annak év-
tizedeiben változtat szálláshelyet, s abban a tudatban él, hogy továbbra is a román 
nép, a román kulturális nemzet részét képezi. Igaz ez akkor is, ha a XVIII. szá-
zad elején-közepén még a nemzeti hovatartozás nem játszik meghatározó szere-
pet, s az idegen nyelvterületbe elszórtan beékelődő kisebb román csoportok nem 
számolhattak a szórványhelyzetből később jelentkező hátrányokkal. Nem, mert 
mindig a románság legnyugatibb részét képezték, magyar honi, hungarus tudattal 
rendelkeztek, egy részük nem is vett részt a román nemzetté válás folyamatában, 
és ezért nem is tudatosodott bennük nemzeti mivoltuk a szó modern értelmében. 
Ennek a spontánul kialakult, természetes állapotnak vet véget az 1880-as évektől 
folytatott restrikciós nemzetiségi politika, majd a trianoni döntés, amely nemcsak 
az új (magyar-román) határon kívül rekedt magyarságra, hanem többek között a 
magyarországi románságra is súlyos, kiheverhetetlen csapást mért nemzeti szem-
pontból. Hazánk románságának mai gondjai lényegében erre a keserves sorsfordu-
lóra vezethetők vissza, hiszen közel 3 milliós erdélyi román nemzeti közösségtől 
szigetelték el, s kislétszámú közösségként, értelmiség nélkül maradt magára.
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Hazai románságon a trianoni döntés utáni Magyarországon maradt, erősen 
megcsappant (kb. 40 000 fő) román népcsoportot értjük.

*
Az egyik legizgalmasabb, a hazai románságot is régóta foglalkoztató kérdés az, 

honnan származnak elődei. Megválaszolásához a legbiztosabb fogódzót a beszélt 
nyelv sajátosságai és - egyes esetekben - a családnevek nyújtják.

A kutatók egységesek abban, hogy a hazai románság elődei a Körösök és a Maros 
által határolt vidékről települtek át mai lakhelyükre. A nyelvészeti érvek a mellett 
szólnak, hogy a trianoni cezúra következtében a mai Magyarország területén ma-
radt népcsoport a körösvidéki dialektust beszéli. Pontosabban, e nyelvjárás két vál-
tozatát, a Fehér- és a Fekete-Körös menti román nyelvet. A kettő közötti határvo-
nal körülbelül Gyulánál húzható meg. A honi románság kulturális központjának 
számító kisváros és annak délre eső településeinek románsága a Fehér-Körös vidé-
kének nyelvét beszéli, tehát csakis onnan származhat. Kétegyháza, Békés, Békés-
csaba, Csorvás, Elek, Pusztaottlaka, Battonya, Lőkösháza, Magyarcsanád, Szeged, 
Hódmezővásárhely, Szentes, Makó román lakosságáról van szó. Gyulától északra, 
Méhkeréken, Sarkadkeresztúron, Körösszakálban, Bedőben, Pocsajon, Létavérte-
sen, a Debrecentől keletre eső helységek és a Nyírség egyes településein (Álmosd, 
Bagamér, Csegöld, Nyírábránd, Nyíracsád, Nyíradony, Porcsalma, Csengerújfalu 
stb.) élő románok pedig a Fekete-Körös mentén és attól északra meghonosodott 
bihari nyelvjárást használják. Mindkét nyelvi változatra jellemző az archaikus, 
XVII-XVIII. századi kiforratlanság, a szerény, elsősorban a falusi valóság leírásá-
ra, megjelenítésére alkalmas szókincs.

Az eredet feltérképezésében segítségünkre vannak a családnevek is. A Pilán, Sze-
lezsán, Ternován, Abrudán, Oroján, Brád nevek viselői leggyakrabban a Gyulától 
délre eső településekről származnak, ami a pilui, seleuși, tîrnovai, abrudi, uroiui, 
bradi eredetre utal. E helységek a Fehér-Körös és a Maros között, illetve a két folyó 
közelében találhatók. Ugyanolyan beszédesek a bihari falvak román családnevei is: 
Cséffán, Gerdán, Szakadáti, Görbedi; a Fekete-Körös völgyében lévő Cefa, Gîrla de 
Sus, Săcădat, Gurbediu helységek nevei alapján következtethetünk őseink egy másik 
részének eredetére. A személynevek eredetének megfejtése általában jóval bonyolul-
tabb feladat, az eddigi, ilyen jellegű kutatások s a hazai románság nyelvi specifikus 
jegyei (például a többnyire bihari helységekben előforduló úgynevezett rotacizmus) 
azonban nyilvánvalóvá teszik, hogy elődeink a Bihar-hegység, a Körösök és a Maros 
által határolt területről vándoroltak nyugatra, s jutottak el a Tisza vonaláig északon 
és délen egyaránt. A kirajzás legkeletibb régiója Belényes vidéke volt.
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A nyelv a legnyilvánvalóbb és legfontosabb, bár elismerten nem az egyetlen is-
mérve a nemzetiségnek. A hazai románság eredeti, tehát anyanyelve az archaikus 
román nyelv, amelynek legválasztékosabb formája a bibliai nyelv. Ezt érezte, érzi 
ma is sajátjáénak. Az úgynevezett irodalmi nyelv számára idegen maradt. Hogy 
mennyire így van ez, jelzi az is, hogy azok, akik tanulmányaikat román iskolákban 
végezték, és jól elsajátították az irodalmi nyelvet, egymás közt, ha románul beszél-
nek, az otthoni (táj)nyelvet használják. Tömeges méretekben a magyarországi ro-
mánság nem tudta - még az iskola segítségével sem - elérni, hogy a tájnyelvet felvált-
sa az irodalmi nyelv. A kettő közötti küszöböt nem volt képes (véglegesen és tartósan) 
átlépni, mert a modernebb nyelv idegen volt és maradt számára. A magyarországi 
románságra is igaz az a megállapítás, hogy ma már kétnyelvű és „kettős” identitású 
közösséget alkot. Ez nem új keletű jelenség, hiszen szinte idejövetelük óta azok. A 
többséggel, az állami szervek képviselőivel többnyire csak magyar nyelven tudtak 
érintkezni. Évszázadokon át a nemzetiség azonos volt az állampolgársággal.

A románok ugyanazon nyelv két variánsát beszélték és beszélik ma is. A temp-
lomban, az iskolában a gondozottabb, illetve irodalmi nyelvet használták, családi 
körben, a mindennapi érintkezés során pedig az otthonit, a népi, kevésbé kiforrott, 
csiszolt változatot. A fokozatos nyelvvesztésnek egyik fő oka a többségi román-
ságból való kiválás mellett az, hogy a falun, tanyán, birtokon élő román átlag-
polgár nem tudta elsajátítani a modernebb nyelvi változatot. Az irodalmi nyelvet, 
alkalomszerűen, értelmiségiek (pap, kántortanító, később újságíró, vándorszínész 
stb.) beszélték és beszélik ma is. E sorok írója például az iskolában, az egyetemi ta-
nulmányok során, újságíróskodása idején vagy a templomban az irodalmi nyelvet 
hallotta, használta. Otthon ez elképzelhetetlen volt, hiszen az a kivételes alkalmak 
és általában az „urak” nyelve volt. A kettő közelítését két tényező hátráltatta: az 
egységes román irodalmi- és köznyelv kései kialakulása, a tradicionális, sok szláv 
elemet tartalmazó többségi nyelv és a franciás nyelvi változat között meglévő kü-
lönbség.

A magyarországi román mindig tudatában volt annak, hogy származás, eredet 
szempontjából ő is ugyanolyan román, mint az „odaáti”, de sok vonatkozásban 
mégiscsak más, s ez a másság főként a nyelvvel van összefüggésben, ami nehezíti a 
romániai románokkal való érintkezést, kapcsolattartást. Beszéd közben gyakran 
tesznek olyan kitérőt, hogy „mi így mondjuk, nem úgy, mint a bukarestiek”, vagy: 
„mi nem vagyunk olyan románok, mint ők, mert nem tudunk úgy beszélni, mint 
Romániában”. Gyakran hallani egy-egy választékosabb kifejezés után: „ahogy Ro-
mániában mondják”. Ezzel is jelzik a többségi románsággal szembeni másságukat.

Anyanyelvismeret alapján a hazai románságot több csoportra oszthatjuk:
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1. Az idősebb nemzedék még rendszeresen beszéli a hagyományos nyelv vala-
melyik tájnyelvi változatát;

2. Az értelmiségi réteg vagy az anyanyelvű vallási közösségek tagjai alkalom-
szerűen beszélik a választékos, az irodalmi nyelvhez közel álló változatot;

3. Egy szűk (elit) réteg, amely mind szóban, mind írásban helyt tud állni a 
romániai román értelmiséggel való összehasonlításban;

4. Sokan alkalomszerűen beszélik a román tájnyelvet (az irodalmi variánst 
lényegében nem ismerik);

5. Elenyésző azoknak az őshonos hazai románoknak a száma, akik csak a ro-
mán tájnyelvet ismerik (a magyart sok hibával beszélik);

6. Jelentős a nyelvileg félig vagy teljesen asszimilált, de román tudattal még 
rendelkezők száma.

*
A kérdés, hogy mióta élnek a mai Magyarország területén románok, a szakembe-

rek körében is mindmáig vitát gerjeszt. Ennek oka az, hogy nem tudtunk egyértel-
mű választ adni arra a kérdésre, hogy a török hódoltság előtt éltek-e románok ezen 
a területen, vagy sem. Egyes román történészek a római kor óta meglévő román 
kontinuitásról beszélnek a mai Magyarország esetében is. A kérdést kutató hazai 
román szakemberek egyetértenek azzal a hazánkban általánosan elfogadott nézet-
tel, hogy jelentősebb román népességről csak a törökök XVII. század végi kiűzését 
követő betelepítések óta beszélhetünk, de nem mulasztják el hozzátenni, hogy a 
Bihar-hegységben, Belényes, sőt Nagyvárad környékén vagy Szabolcs-Szatmárban 
is találunk már a XIII. században, főleg hűbéri birtokokon, románokat. Ezzel azt a 
nézetet sugallják, hogy a románság jelenléte a mai Magyarországon régebbi keletű 
is lehet, mint ahogyan az a köztudatban él. Természetesen egy pásztornép eseté-
ben nem kizárt, hogy kis létszámban és szétszórtan a mai Magyarország területén 
is már korán letelepedett. Jelentősebb román jelenlétről azonban csakis a XVIII. 
századtól beszélhetünk.

A lakhely változtatása több hullámban történt, lényegében a XVII. század vé-
gétől, a XVIII. század elejétől az 1880-as évekig tartó korszakban. (Az ezt követő 
betelepítések nem számottevőek.)

A szakemberek kétféle népmozgást különböztetnek meg: spontán migrációt és 
szervezett betelepítést. Az előbbi nyomon követése bonyolultabb feladat, az utóbbi 
jobban dokumentálható. A magyar és német földbirtokosok által végzett betelepí-
tések nyomán többnyire vegyes lakosságú helységek jöttek létre. Kisebb számban 
azonban tiszta román lakosságú települések is alakultak (Bedő, Vekerd, Méhkerék, 



38

Kétegyháza, Pusztaottlaka). A vegyes lakosságú községek jelentős részében a ki-
sebbséget alkotó románság a XX. század elejére-közepére elmagyarosodott. Ilyen 
helységek voltak például a Nyírségben vagy a hajdani Bihar megyében Darvas, 
Mezőpeterd, Zsáka, Vekerd, Sarkadkeresztúr, a Békés megyei Békés város, Csor-
vás, Lőkösháza. A megye délkeleti településein és azok tanyavilágában századunk 
50-60-as éveiben, bár kis létszámban és elszórtan, de még éltek románok. Csong-
rád megyében a XX. század elejére lényegében elmagyarosodott Hódmezővásár-
hely, Makó és Szentes román népessége. A legnagyobb önfenntartó képességgel a 
magyarcsanádi románság rendelkezett. Az asszimiláció azonban itt is felerősö-
dött, a románság egy része elmagyarosodott, Szegedre és más környékbeli magyar 
településre költözött, ami ugyancsak az identitás elvesztésével járt.

Amikor Magyarország román nemzetiségű lakosságára hivatkozunk, azért nem 
beszélünk részletesebben a XVIII. században letelepedett és különösen Budapes-
ten és Miskolcon erős központtal rendelkező, a hazai románság múlt századi pol-
gárosodásában, kulturális életének fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó ro-
mánokról, illetve macedorománokról, mert nagy részük az I. világháború végéig 
elmagyarosodott.

A magyar államban élő románság számának alakulása 1910-től 1990-ig

Év Népesség Aránya az összné-
pességen belül

1910 2 948 186 16,1%
1920 23 695 0,3%
1930 16 221 0,2%
1941 14 142* 0,2%
1949 14 713 0,2%
1960 15 787 0,2%
1970 12 624 0,1%
1980 10 141 0,1%
1990 10 740 0,1%

*Az észak-erdélyi adatok nélkül.

A hazai románság hivatalos és becsült létszáma között mindig is volt különbség, 
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de nagyobb mérvű eltérés az I. világháború után jelentkezett, s ekkor kapott poli-
tikai színezetet mind a hazai, mind a romániai románok körében az által, hogy a 
statisztikai adatoknál jóval nagyobbra becsülték a trianoni döntés után Magyar-
országon maradt románság létszámát. Éles reagálásokkal is találkozunk. Ioan 
Georgescu 1927-ben írott Românii din Ungaria című könyvében 250 000 ittmaradt 
románról beszél. Elismeri ugyan, hogy jelentős részük nem beszéli már a nyelvet, 
de román nemzeti tudatuk igen erős, amely a görög katolikus (unitus) és az or-
todox valláshoz való ragaszkodásban nyilvánul meg. A román nyelvet megőrzők 
számát 50 000-re becsüli. Vasile Stoica a Graiul Românesc című folyóiratban (1928. 
év 10. sz.) 50 000 románról tesz említést. Ez a becslés egybeesik a magyar szoci-
áldemokrata Knaller Viktor (1925. évi) parlamenti felszólalásával, aki ugyancsak 
ennyi románt említ. A románság körében mind a mai napig él az a meggyőződés, 
hogy a hivatalos statisztikák távolról sem tükrözik a valóságot. Ennek ellenére a 
jelentősebb számú hazai kisebbségek közül a románság esetében mutatkozik a leg-
kisebb különbség a hivatalos és a becsült adatok között. Tárgyilagosabb románi-
ai kutatók is elismerték, hogy a hazai románság tényleges létszáma az 1920 óta 
végzett népszámlálási adatoknak kb. 2-2,5-szerese. Amikor tehát a magyarországi 
románság létszámát a legutóbbi statisztikailag kimutatott 10 740 főhöz viszonyítva 
kb. 20-25 000-re becsülik, igen közel állnak ahhoz a valós adathoz, amelyet indi-
rekt módszerrel végzett felmérések is valószínűsítenek.

Számos tudományos kutatás igazolja, hogy - a jelentős veszteségek ellenére is - 
a nemzeti azonosság tekintetében a hazai románság eddig viszonylag jól állt. Ez 
földrajzi elhelyezkedésével (a román határ közelében, többnyire zárt falusi közös-
ségekben él) és az egyház erős konzerváló képességével magyarázható. A románok 
lakta falvak többségében az általuk nagyobb arányban lakott települések mind-
egyikében az istentiszteleteken anyanyelvűket használják.

*
A románság földrajzi elhelyezkedése az identitás megőrzése szempontjából vi-

szonylag kedvező. A Romániával szomszédos megyékben él a románság döntő 
többsége, ami némileg megkönnyítette a román nyelvvel és kultúrával való kap-
csolattartást. Igaz, hogy egyetlen megyéje sincs az országnak, ahol nem találunk 
kisebb-nagyobb román populációt, de a legtöbben Békés megyében, Budapesten és 
környékén, valamint Hajdú-Bihar megyében élnek. Talán meglepő, hogy az 1990. 
évi népszámlálás alkalmával Budapesten és környékén közel kétezer románt írtak 
össze. Ez egyrészt a főváros nagy vonzerejével magyarázható, másrészt Budapest 
mindig is jelentős központja volt a román szellemi életnek. Az itt élő románság a 
határ menti nagyobb tömbökből vált ki a 60-as, 70-es években lezajlott nagyobb 
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arányú társadalmi mobilitás következtében. A románság másik része a Hajdú-Bi-
har megyei községekből Debrecenbe, a Békés megyei falvakból (főleg Méhkerékről 
és Kétegyházáról) Gyulára, kisebb mértékben Békéscsabára költözött. Ezzel ma-
gyarázható, hogy a gyulai román lakosság létszámát 2500-3000-re, a békéscsabait 
kb. 600-ra becsülik.

*
A XVIII. század elejétől letelepülő románság jelentős része a jobbágysághoz tar-

tozott. A földművelés és az állattartás, valamint a pásztorkodás jelentette meg-
élhetésének alapját. Életmódja ennek megfelelően alakult. Magyarország egyik 
legrégebbi, románok lakta településének, a kétegyházi románság életkörülménye-
iről és életviteléről maradtak fenn hiteles feljegyzések. Ezek tanúsága szerint a há-
zak kezdetben lényegében földbe vájt pincék, vermek voltak, amelyek elhelyezése 
semmiféle szabályhoz sem igazodott. A múlt század második felében még tartotta 
magát a szokás, hogy az építés előtt földobtak egy pogácsát, s ahol az leesett, ott 
építették fel az új házat. Az egyszobás lakás falait földből, a tetőt kukoricaszárból 
készítették. A falakat meszelték, de gyakran előfordult az is, hogy csak az ablakok 
környékét. A kisméretű ablakokat (egy az utca, egy az udvar felé nézett) szegekkel 
rögzítették a falhoz. Télen törekkel és szalmával fedték be, így védekeztek a hi-
deg ellen. A bútorzat nagyon egyszerű volt. Középre helyezték az asztalt, amelyet 
egy hosszabb, háromszögű pad vett körül. Mellette díszített ruhásláda, oldalt ágy, 
plafonig rakva párnákkal. A falra háromszögű tartót tettek, amelyre tányérokat, 
különböző edényeket helyeztek fel. Fölül alma és lopótök díszítette a falat. A jobb 
módú polgárok szobáinak elmaradhatatlan ékessége volt a Szűzanya ikonja, alatta 
pedig a tükör. A kijárat mellett padkával szegélyezett kemence állott. A gerendára 
sok bazsalikomot és sárga szalmavirágot, valamint különböző használati tárgya-
kat raktak.

Az életkörülmények javulásával nőtt a komfort is. Az utca felőli szobát konyha 
és hátsó szoba egészítette ki. A konyhában a tűzhely a nádból épült kémény alatt 
kapott helyet. Az udvar felőli szoba bútorzata: szövőszék, asztal, háromszögű pad, 
amelynek egyik sarkában abrosszal lefedett kenyeret tartottak. A családi házhoz 
kamra is tartozott, amelyben a hombár volt a legfontosabb eszköz. A kamrához 
épült az istálló és az ól.

Az építkezés jelentősebb mértékben a XIX. század második felében módosult a 
tégla alapra helyezett vert fal megjelenésével, a zsindely és a cseréptető alkalma-
zásával. A kémény ekkor már téglából épült, a szobák bútorzata kényelmesebbé és 
korszerűbbé vált. A tárgyak elhelyezése, a belső díszítés azonban sokáig a hagyo-
mányos maradt.
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Iosif-Ioan Ardelean 1893-ban Aradon kiadott Monographia comunii Chitichaz 
című munkájában a kétegyházi románok népviseletéről is fontos információkkal 
szolgál. Eszerint: „A férfi ruházata erős kendervászonból készült. A kendert az 
asszonyok termelték, szőtték és varrták! A férfi inge gombházas volt, az ingujjak 
szintén. Bocskort, vászonnadrágot, posztókabátot, mellényt, télen pedig bundát 
viseltek. Hajukat hosszúra növesztették, egyesek össze is fonták. Széles karimájú 
és pörge kalapot viseltek. Az asszonyok mellényt és sötét színű szoknyát hordtak, 
a fiatalabbak világos színűeket. A lányok gyolccsal és aranypikkelyekkel díszített 
blúzt öltöttek fel, ruhájuk alját aranyszállal ékesítették. Kordován lábbelit hordtak, 
a fiatal lányok piros színűeket. A lányok a hajukat copfba fonták, és hátra vetve 
hordták. Ma már mind a férfiaknál, mind az asszonyoknál tapasztalható bizonyos 
eltérés a múltbéli viselethez képest, ruházatuk erősen hasonlít a magyar és a német 
népviselethez. Ennek ellenére a román jelleget megőrizték, ami elsősorban a nyelv-
ben, a vallásban és a szokásokban nyilvánul meg.”

A polgárosodás a románság körében lassabban és vontatottabban jelentkezett, 
mint a magyaroknál, s mivel nem rendelkezett erős és öntudatos nemességgel, 
amely képviselni tudta volna érdekeit, a polgárság jelentős része (a papokból és 
tanítókból álló szűk értelmiségi réteg kivételével) elmagyarosodott. A főleg a Bal-
kánról Magyarországon letelepedett arománoknak (a románság balkáni ága) kö-
szönhetjük, hogy a XIX. század végéig, a XX. század elejéig mégiscsak kialakult 
egy öntudatos, a nemzeti kultúrával szemben elkötelezett román polgári réteg. Ezt 
a folyamatot szakította félbe a trianoni döntés. A lakosság összetételének egyensú-
lya ekkor borult fel oly mértékben, hogy szinte lehetetlenné vált a korábbi gazda-
sági, politikai, kulturális élet folytatása. A román népességben ismét döntő több-
ségbe került a falusi parasztság. Mellette maradt még egy szűk, kereskedőkből és 
iparosokból álló kispolgári réteg. A legnagyobb vérveszteség az értelmiséget érte. 
Az 1919. évi román intervenciós csapatok magyarországi megjelenése olyan nagy-
mérvű bizonytalanságot teremtett, hogy a Magyarországot megszálló, s a Magyar 
Tanácsköztársaságot leverő román haderő 1920. évi kivonulásával egy időben a 
román értelmiség döntő többsége Romániába települt át. A románság tehát a kö-
zösségi élet szervezésére alkalmas értelmiség nélkül maradt.

Az 1970-es évektől történt némi változás, amikor összlétszámához képest feltű-
nően sokan szereztek középfokú végzettséget és felsőfokú diplomát. Ez elősegítet-
te a románságnak a magyar társadalomba való még erőteljesebb integrálódását, 
a városokban és a magyarlakta helységekben való letelepedését, ami felerősítette 
asszimilációjukat. Lényegében ugyanazok a mechanizmusok lendültek mozgásba, 
mint a történelem korábbi szakaszaiban: a magasabb társadalmi státus megszer-
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zése nem járt mindig együtt az identitás megőrzésével; ellenkezőleg, a beolvadást 
erősítette fel.

*
A hazai románság túlnyomó többsége valamilyen felekezet tagja. Legtöbben a 

jelenleg húsz egyházközséggel rendelkező ortodox egyházhoz tartoznak. Az orto-
doxia volt a románok kizárólagos nemzeti vallása a XVII-XVIII. század forduló-
jáig, amikor egy részük áttért a katolikus hitre. Az egyházi közösségek kezdetben 
kizárólag a román nyelvet használták. A nyelvváltás az egyházban is az általános 
asszimiláció szerves részét képezi. A magyar nyelvhasználat a múlt század végén 
terjedt el a görögkatolikus és az egyes baptista imaházakban, elsősorban a bihari 
részeken. Mára három baptista közösség őrizte meg anyanyelvét: Magyarcsanád, 
Méhkerék, Kétegyháza. Az ortodox egyházközösségeknél mind a liturgia, mind 
a belső adminisztráció nyelve (néhány bihari település kivételével) a mai napig a 
román maradt.

Az identitás megőrzése szempontjából a legnagyobb erőt az ortodoxia képviselte 
és képviseli ma is. A román ortodox közösségek megalakulásáról ugyanúgy nin-
csenek minden esetben pontos adataink, mint a románság letelepedéséről. Szin-
te minden egyes közösség esetében a templomépítést megelőzte az egyházközség 
megalakítása. A szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező román jobbágyság elő-
ször fából vagy egyéb, kevésbé tartós elemekből építette fel a vallási élethez szük-
séges helyiségeit. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a ma is működő román 
ortodox templomok a következő helyeken és korokban jöttek létre:

Hajdú-Bihar megye: Darvas (kb. 1779), Körösszakál (1788), Körösszegapáti, 
(1779), Mezőpeterd (XVIII. század vége), Vekerd (XVIII. század vége), Zsáka 
(1791); Békés megye: Battonya (1784, közösen a szerbekkel, 1872 óta önálló), Békés 
(1789), Békéscsaba (1837), Csorvás (1900, kápolna), Elek (1934), Gyula-Miklós-
város (1824), Gyula-Krisztinaváros (1864), Kétegyháza (1779), Méhkerék (1849), 
Pusztaottlaka (1907), Sarkadkeresztúr (1943, kápolna); Csongrád megye: Magyar-
csanád (1808), Budapesten 1791-től - a görögökkel és a macedorománokkal együtt 
- használták a templomot, egészen 1900-ig.

A szegedi román ortodox egyházközösség, a magyarcsanádi „filiáléjaként” 1996. 
február 25-én alakult, parókiával és templommal azonban nem rendelkezik.

A magyarországi román ortodox közösségek - a Román Ortodox Egyház része-
ként - kezdetben a területileg illetékes püspökségekhez, 1698-1868 között pedig a 
karlócai szerb érsekséghez tartoztak. 1761-ben alakult meg a brassói román orto-
dox püspökség, amely 1784-ben Nagyszebenbe tette át székhelyét. A szerb egy-
házból 1864-ben - Andrei Șaguna püspök szorgalmazására - történő kiválása után 
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a nagyszebeni román püspökséget az uralkodó érsekségi rangra emelte. Șaguna 
mellett az aradi és a karánsebesi püspökségből állt az önállóságát elnyert román 
ortodox érsekség hierarchiája. A hazai román ortodox közösségek az aradi püs-
pökséghez tartoztak, majd a nagyváradi román vikáriátusság megalakulása után a 
bihari egyházközségek (Körösszegapáti, Darvas, Zsáka, Mezőpeterd, Körösszakál, 
Vekerd) ennek joghatósága alá kerültek.

1920 után a román ortodoxok e szervezeti rendje megváltozott. Több évtized 
erőfeszítése árán 1946-ban sikerült megalakítani a Magyarországi Románok Egy-
házmegyéjét, amely teljes önállósággal rendelkezik. Kizárólag kánonjogi szem-
pontból tartozik - az aradi püspökségen keresztül - a Román Ortodox Egyház Pat-
riarchátusához.

A görögkatolikus hitre, majd a magyar nyelvhasználatra áttért román közössé-
gek történetének, egyházművészetének külön fejezetet lehetne szentelni. Jelenleg 
Magyarországon három olyan görögkatolikus egyházközség van - Létavértes, Po-
csaj, Bedő -, amelynek tagjai még rendelkeznek román identitástudattal és nyelv-
ismerettel.

*
A hazai románság legjelentősebb emlékhelyeit, műemlékeit az ortodox templo-

mok jelentik. A hazai ortodox templomoknak van egy sajátos, a határon túliakétól 
eltérő vonása. Míg a szomszédos országok ortodox templomai többnyire félgömb 
formájúak, az oroszoknál a „hagymakupola” a legjellegzetesebb, a romániaiak-
nál többnyire bizánci elemek - csavart tornyok vagy külső freskók - díszítik a ko-
lostorok által körbevett templomokat. A hazai román ortodox templomok, külső 
nyomásra, többnyire a XVIII. századi barokk stílus szabályai szerint épültek. Kül-
ső kivitelezésükben ezért nem hasonlítanak a sajátosan ortodox templomokra. A 
templom értéke, belső hangulata az ikonosztázion művészeti értékétől, kivitelezé-
sétől függ.

Magyarországon számos művészeti értéket képviselő román ortodox templomot 
találunk. Méretei, belső falképei, egyéb kegytárgyai alapján a gyulait (miklósvá-
rosi); a napjaink modern festészeti irányzatait tükröző ikonosztázionja, a művészi, 
az egész templombelsőt kitöltő festmények értéke alapján a méhkerékit tartjuk a 
legjelentősebb hazai román műemléknek.

*
A magyarországi románok oktatását - időrendi sorrendben - több korszakra 

oszthatjuk. A nemzeti eszme megjelenése előtt a románság oktatása lényegében 
nem tért el a magyar- országitól. A román oktatás története az 1495-ben alakult 
brassói iskolát tartja az első román iskolának. Az első korszakban a legtöbb román 
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oktatási intézmény Brassó és Fogaras környékén volt. Az itt beszélt román nyelv 
képezte a később kialakult irodalmi nyelv egyik bázisát.

A XVIII. század elején létrejött görögkatolikus unió nagy lendületet adott a ro-
mán nyelvű művelődésnek. Az állam által támogatott román görögkatolikus ér-
telmiség figyelemre méltó sikereket ért el az iskolaalapításban. Ennek eredménye-
képpen a XVIII. század végén 300-nál több román iskolát találunk Erdélyben és a 
Partiumban.

Az első ortodox egyházi román iskolák a Bánságban jöttek létre a XVIII. század 
második felében, melyek a karlócai szerb patriarchátus védnöksége alatt álltak. 
1781-ben már 83 községnek volt román iskolája, amit a bécsi kormány nem nézett 
jó szemmel. 1783-ban elrendelte, hogy a határőrvidéken katonai pályára készülő 
román fiatalok csak német iskolában tanulhatnak. A német nyelvet vezették be a 
román iskolákban. A román nyelv oktatása olyannyira háttérbe szorult, hogy a 
hitoktatás nyelve is a német lett.

A román nemzeti jellegű iskolák a felvilágosodás korában jelentek meg. Ebből a 
korszakból származik az a gondolat, hogy a nemzeti nevelésre azok az oktatási és 
nevelési intézmények a legalkalmasabbak, amelyek az állam által meghatározott 
tantervek, tankönyvek alapján működnek.

A hazai korszerű nemzetiségi oktatásügy a múlt század közepén alakult ki, de 
csak az 1860-as években hozott törvények (az Eötvös-féle 1868. évi népoktatási 
alaptörvény, az ortodox egyház autonómiájáról szóló 1868-as törvény) keretében 
vált jogilag is rendezetté. Az 1868-as nemzetiségi törvény érintetlenül hagyta a 
nemzetiségek iskolaalapítási jogát, s kimondta, hogy ezek az iskolák egyenrangú-
ak az állam hasonló fokú iskoláival. Biztosította az anyanyelven való művelődést 
az akadémiai, illetve a felsőoktatási képzés kezdetéig. A felekezetek minden köz-
ségben állíthattak iskolát, maguk választhatták a tanítókat, maguk határozhatták 
meg a tantervet és a tankönyveket.

A hazai románoknál szinte csak egyházi iskolák működtek, a két egyház (unitus 
és ortodox) fennhatósága alatt. A tanítás nyelve mindegyikben a román volt.

Az 1880-as években új fejezet kezdődött mind a hazai nemzetiségek iskoláinak 
történetében, mind a többségi magyarság és a vele együtt élő más ajkú népcsopor-
tok kapcsolatában. Azzal, hogy az 1879. évi XVIII. törvény a nem magyar tanítási 
nyelvű iskolákban kötelező tantárgyként bevezette a magyar nyelvet, megszakadt 
a nemzetiségek tiszta anyanyelvű oktatásának mintegy évszázados folyamata. Ezt 
követően a nemzetiségek képviselői gyanakvással figyelnek minden felülről jövő 
intézkedést, s abban belügyeikbe való beavatkozási szándékot látnak. Különösen 
igaz ez a középiskoláról szóló 1883. évi XXX. tc. megjelenése után, amely bevezeti 
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a magyar nyelv és irodalom, valamint Magyarország történetének oktatását, s a 
nemzetiségi tanárok számára előírja a magyar nyelv ismeretét. Az 1891. évi XV. 
te. az óvodák számára írja elő „a magyar nyelv mint államnyelv ismeretébe való 
bevezetését”, s az óvónőket kötelezi a magyar nyelv elsajátítására. A legnagyobb 
elégedetlenséget az Apponyi-féle 1907. évi XVII. törvény váltotta ki, ami az együtt-
élést nagyon megrontotta.

A nemzetiségek kulturális életében fontos helyet foglaltak el a közép- és szakis-
kolák, hiszen ezekben formálódott az az értelmiségi középréteg, amely mindenko-
ri mozgatója volt a nemzeti mozgalmaknak, s általában a szellemi életnek. Többek 
között ezekben az iskolákban került sor az első román nyelvű színielőadásokra, s 
a tanárok köréből kerültek ki a román irodalom, a művészet művelői is. Az erdé-
lyi román középosztály a balázsfalvi görögkatolikus gimnáziumban nevelkedett, 
amely 1754-ben nyitotta meg kapuit, s a legnagyobb hagyományokkal rendelkező 
középfokú román oktatási intézménnyé vált. Ezt követte a belényesi (1828), amely-
ben - a balázsfalvihoz hasonlóan - előbb a latin, majd a magyar és a román volt a 
tanítás nyelve.

A román ortodox gimnáziumok később alakultak. Ebben a brassói románok ját-
szották a főszerepet, akik 1850-ben algimnáziumot létesítettek, amelynek működ-
tetéséhez romániai támogatást is igénybe vettek, annak ellenére, hogy ezt 1875-ben 
Trefort miniszter rendeletileg megtiltotta. A következő ortodox gimnázium 1863-
ban alakult Naszódon, majd a Zaránd megyei Brádon, 1869-ben.

Érdekességképpen említjük meg, hogy a románoknál csak leánypolgári iskolák 
voltak, mégpedig Nagyszebenben, Balázsfalván, Belényesen és Aradon. A három 
utóbbi felekezeti - a nagyszebeni iskolát a Román Nép Irodalmi és Közművelődé-
si Egyesülete (ASTRA) tartotta fenn. Tannyelvük a román volt, a magyar nyelvet 
minden osztályban heti 4 órában tanították. A tantervet és a tankönyveket a mi-
niszter engedélyezte.

A görögkatolikusoknak Balázsfalván, Szamosújváron és Nagyváradon, az orto-
doxoknak Nagyszebenben, Karánsebesen és Aradon volt tanítóképzőjük.

A lelkészeket főiskolai szintű szemináriumokban képezték, amelyeket teológiai 
fakultásnak is neveztek. A görögkatolikus egyháznak 4 (Balázsfalván, Lúgoson, 
Szamosújváron és Nagyváradon), az ortodoxnak pedig 3 (Nagyszebenben, Ara-
don és Karánsebesen) szemináriuma volt a történelmi Magyarországon, s több-
nyire két karral működtek; az egyik a papok, a másik a tanítók képzésére szolgált.

A magyar államban élő románoknak egyetemi román nyelv és irodalmi tanszé-
keket létesítettek: 1862-ben Budapesten és Bécsben, 1872-ben Kolozsvárott.

A trianoni döntés után Magyarországon kis létszámú nemzetiség maradt. Mind 
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Magyarország, mind az itt maradt nemzetiségek helyzete s lehetőségei merőben 
megváltoztak. A mostohább körülmények ellenére a nemzetiségek iskolahálóza-
ta biztosítva volt. Az új körülményekhez alkalmazkodva, az állam 3 iskolatípust 
honosított meg az 1923. augusztus 24-én Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által 
kiadott rendelet értelmében. Ezek a következők:

1. nemzetiségi tannyelvű iskola a magyar nyelv kötelező tanításával (A-típus); 
2. kéttannyelvű iskola nemzetiségi-magyar tanítási nyelvvel (B-típus); 3. magyar 
tanítási nyelvű iskola a nemzetiségi nyelv kötelező tanításával (C-típus). Ezzel az 
iskolai struktúrával nem minden nemzeti kisebbség tudott egyformán élni, mert 
például a roppant szegény román egyházközségek két-, esetleg négyosztályos isko-
lánál nagyobbat fenntartani nem tudtak.

A típusmegoszlás értelmében a románok esetében a C-típusú oktatás dominált. 
A-típusú iskolájuk a románoknak nem volt, B-típusú is csak egy.

A II. világháború után a hazai román oktatás pozíciói 1960-ig erősödtek. A 
koalíciós idők után folytatott nemzetiségi politika azonban lehetetlenné tette a 
nemzetiségi iskolák számára (is) a nemzeti-nemzetiségi szellemben való nevelést. 
Ehhez sem a rendszer politikai filozófiája, sem a tananyag struktúrája nem volt 
alkalmas. Két iskolatípus maradt meg: a tannyelvű és a nyelvoktató. A tannyelvű 
iskolát 1960-ban kétnyelvűvé alakították át.

Az 1946-tól viszonylag szép számban létrehozott nyolcosztályos állami iskolák 
ugyan biztosították az anyanyelven való oktatás szervezeti kereteit, de ezek tartal-
ma nem volt alkalmas alapvető funkcióinak teljesítésére: az anyanyelv megőrzésé-
re és a nemzeti tudat fejlesztésére. A problémák abból adódtak, hogy a tulajdon-
képpeni anyanyelvi oktatáshoz már nem voltak meg a szükséges nyelvi feltételek, 
az ismeretek alkalmazási lehetőségei az iskolán kívül. Abban az időben sem (kb. az 
1960-as évekig), amikor a román közösségekben még általános volt az anyanyelv, a 
hagyományos kultúra és az etnikai tudat spontán öröklődése, hiszen az anyanyelv 
funkcióját egy tájnyelvi változat töltötte be, a saját kultúra pedig - archaikus jel-
legénél fogva - nem sok támpontot nyújthatott a magasabb szintű műveltség elsa-
játításához. Ugyanakkor a gazdasági-társadalmi változások, valamint a sűrűsödő 
vegyes házasságok következtében tovább csökkentek a hagyományos anyanyelvi 
oktatás feltételei.

A kétnyelvűvé átalakított iskolák azért nem tudják maradéktalanul betölteni 
funkcióikat, mert:

a) nem tudják elérni a nemzetiségi nyelv megfelelő színvonalú elsajátíttatását; b) 
nem nyújtanak kellő ismeretet a nemzetiségek múltja, kultúrája sajátos vonásairól, 
az önismeret hiánya pedig kihatással van a nemzetiségekhez való viszonyulásra; c) 
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nem tudják igazán felkelteni s tartóssá tenni a kisebbségi nyelven való művelődés 
és a rendszeres nyelvhasználat igényét. E gondok teszik szükségessé a hazai nemze-
tiségi közoktatás újragondolását, a lehetséges fejlesztési irányok megjelölését.

Jelenleg 10 óvodában, 5 kétnyelvű (Méhkerék, Gyula, Kétegyháza, Battonya, 
Elek), 6 nyelvoktató (Bedő, Körösszakái, Körösszegapáti, Lőkösháza, Pusztaottla-
ka, Magyarcsanád) általános iskolában és egy középiskolában (Gyula) kb. 1000 ta-
nuló részesül román nyelvoktatásban. Óvónőképzés Szarvason, tanítóképzés Bé-
késcsabán, általános iskolai tanárképzés Szegeden, gimnáziumi tanárképzés pedig 
Budapesten folyik. A hallgatók száma az utóbbi években emelkedett, jelenleg kb. 
100 fő.

*
A történelmi Magyarországon - lényegében két évszázad alatt (kb. 1700-tól 1918-

ig) - a románság megteremtette mindazokat a gazdasági, társadalmi és kulturális 
feltételeket, amelyek az identitás megőrzéséhez szükségesek. A közel hárommilli-
ós románság nemzeti intézményrendszere nemcsak kialakult, hanem nagymér-
tékben megerősödött. Kiteljesedését a XIX. század végi etnikai feszültségek, az 
uralkodó nacionalizmus hátráltatták, majd az I. világháború végén bekövetkezett 
változások félbeszakították.

Az anyagilag megerősödött polgári réteg létrehozta a maga kulturális intézmé-
nyeit (iskolák, sajtó, kaszinó, kulturális egyletek, alapítványok, vallási közösségek, 
politikai érdekeket érvényesítő mozgalmak, pártok stb.), amelyek lehetővé tették 
az önálló szellemi élet kialakítását, megerősödését.

*
A hazai román kultúra megteremtésének korszaka a XIX. század második fele. 

A XVIII. századból fennmaradt szerény, többnyire fából épített templomok he-
lyett, a legtöbb románok által lakott településen - természetesen a polgárok anyagi 
helyzetétől függően - komfortosabb, modernebb, művészi kivitelezésben, kőből 
épített templomok sokasága jelenik meg, amelyek a parókiák mellett épített isko-
lákkal együtt jelentik a románság szellemi központjait. Budapest és a nagyobb er-
délyi városok (Nagyvárad, Arad, Balázsfalva, Nagyszeben, Brassó stb.) mellett a 
XIX. század második felében válik a hazai románság egyik legerősebb kulturális 
központjává Gyula városa, ahol német földbirtokos támogatásával és az anyagi-
lag is megerősödött helyi románok adakozásából felépül a térség mindmáig leg-
jelentősebb ortodox műemléke, a Szent Miklósról elnevezett, monumentális mé-
retűnek mondható templom. Itt jelenik meg 1894-ben a város szülöttjének, Dávid 
Vonigának szerkesztésében a Lumina című újság is. A románság megnövekedett 
lehetőségeit jelzi, hogy e kis városban egy másik román ortodox templom is épül. 
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Az itteniek kulturális életét egyletek, körök színesítik.
*

A trianoni döntés utáni Magyarország románságának - alkotó értelmiség hiá-
nyában - nem maradt más választása, minthogy szinte mindent elölről kezdjen, 
s a különösebb felkészültséget nem igénylő népi kultúra, hagyományápolás felé 
forduljon. A legkönnyebb feladatnak a népdal és főleg a néptánc felkarolása mu-
tatkozott. Ezek művelésének legtermészetesebb színterei az iskolai rendezvények, 
a táncház és a fonó voltak, mint spontánul öröklődő társadalmi és kulturális in-
tézmények. Erre a tevékenységre is rányomta azonban bélyegét a politikai instabi-
litás, a gyanakvás, hiszen egy táncház megszervezéséhez is hatósági engedélyre volt 
szükség. Mégis, a nehézségek ellenére, a jelentősebb román népességgel rendelke-
ző községekben (Battonya, Magyarcsanád, Kétegyháza) és a románság kulturális 
központjává előlépett Gyulán megjelentek az első néptáncegyüttesek, kórusok, 
majd néhány olvasókör és dalegylet. A 30-as, 40-es években Gyulán igényesnek 
mondható színházi előadásokra is sor került. Általában a hazai román szellemi 
és művészeti élet központjai a különböző körök, az iskolák és az egyházközségek 
voltak. A kulturális élet élén tanítók és papok álltak.

Az I. világháború után magasabb szintű tanulmányokat a hazai románok - Bu-
dapesten kívül - csak a Romániához csatolt erdélyi városokban végezhettek. Csak 
így tudták biztosítani pl. a tanítói és a papi utánpótlást. Ezek száma azonban ele-
nyésző volt. Magyarország és Románia feszült viszonya lehetetlenné tette a nor-
mális, félelmektől mentes identitásvállalást, a korábbi évtizedekhez mérhető szel-
lemi élet folytatását.

Ehhez képest a II. világháború utáni korszak érzékelhető változást hozott, bár az 
elmúlt fél évszázad kisebbségi politikája távolról sem mentes ellentmondásoktól. 
Az első években nagy volt a lelkesedés, a románok is őszintén hittek abban, hogy 
a velük szemben addig folytatott politikában is gyökeres változás történik. Ebben 
a meggyőződésben fogtak hozzá a románok is a kulturális élet újjászervezéséhez. 
Gomba módra alakultak a műkedvelő együttesek. Alig volt olyan mérhető, román 
származású lakossággal rendelkező település, ahol ne alakult volna valamilyen ha-
gyományőrző csoport (tánccsoport, énekkar, színjátszókör stb.). Az 1946 után ala-
kuló nyolcosztályos állami iskolák, különösen az 1949-ben létesített gyulai román 
gimnázium diákjai rendszeresen járták a falvakat román nyelvű színdarabokkal. 
A „kultúrkörutak” fénypontját akkor is a népdal és a néptánc jelentette. A folklór-
műsorok fő szervezője az 1948-ban megalakult Magyarországi Románok Kulturá-
lis Szövetsége volt, egészen 1956- ig.

A kezdeti lendület azonban nem lehetett tartós, mivel az országos politika 50-
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es években jelentkező torzulásai éreztették hatásukat a kisebbségi politikában is. 
A nemzeti-nemzetiségi kérdés lebecsülése, a nemzeti érzés elfojtása tömeges ki-
ábránduláshoz, az „ügy”-től való elforduláshoz vezetett, formális, felszínes és de-
monstratív tevékenységre kárhoztatva a nemzetiségi intézményeket. Ekkor alakult 
ki (kb. a 60-as, 80-as években) a táncoló-daloló imázs a hazai nemzetiségekről. Az 
igazsághoz tartozik azonban az is, hogy ez a kulturális mozgalom számos értéket 
is felszínre hozott, s a népi kultúra olyan mesterei emelkedtek ki, mint az ország-
szerte ismert méhkeréki néptáncos Nyisztor György, a népzenész Kovács Tivadar, 
a mesemondó Vasile Gurzău, a kétegyházi Teodor Șimonca és az ugyancsak mese-
mondó pusztaottlakai Mihai Purdi. Figyelemre méltó továbbá az eleki és a méhke-
réki néptáncegyüttes sikere, életképessége, amelyek nagymértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy a hazai román néptánc bekerüljön az ország néptáncmozgalmának 
vérkeringésébe.

Ha a románság műalkotásaival nem is tudott - néhány kivételtől eltekintve - be-
kapcsolódni az ország kulturális életébe, népi anyagi és főleg szellemi alkotásaival 
érdeklődést keltett mind a többségi magyar társadalomban, mind az anyanemzet 
körében.

Tárgyi kulturális értékei a paraszti munkához szükséges eszközökkel, a házépí-
téssel, a lakásdíszítéssel, a népviselettel és az életmóddal kapcsolatosak. Az építke-
zési és lakásdíszítési szokásokba betekintést nyertünk a kétegyháziak „eszköztárá-
nak” bemutatása kapcsán. Sajátosan román jellegüket azonban nem sokáig tudták 
megőrizni, legfeljebb a román népi építkezés néhány elemét sikerült az utókor szá-
mára megtartani. Kivételt képez a lakások belső díszítése, valamint a népviselet 
és az öltözködési szokások, amelyek 2-3 generáción keresztül őrizték meg eredeti 
vonásukat. A román népviselet gazdag ornamentációját nem tudták tovább átö-
rökíteni, aminek magyarázatát, anyagi lehetőségeik mellett, minden bizonnyal a 
magyar és a német népviselet praktikusabb, modernebb és ezért vonzóbb jellegé-
ben kell keresnünk.

Annál gazdagabb viszont a hazai románság szellemi kultúrája. E nemzeti ki-
sebbség legnagyobb kulturális értéke minden bizonnyal a jeles ünnepekhez (ka-
rácsony, újév, húsvét), az élet sorsdöntő eseményeihez (születés, lakodalom, halál), 
az évszakokhoz és a mezei munkákhoz kapcsolódó szokások, az ezeket tükröző 
epikus és lírai alkotások (néptánc, népzene, táncszavak) vitalitása és szépsége. 
Népköltészetük egyik legjobban reprezentált műfaja a népmese. Ma is élő szokások 
a karácsonyi kántálás és éneklés, a január eleji házszentelés, a lakodalom népi szer-
tartás szerinti megtartása, a halottvirrasztás és -siratás. A román népi szokások 
zöme legtovább a tiszta román lakosságú Méhkeréken maradt meg. E kis Békés 
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megyei település a népi együtteséről és a tradícióihoz való ragaszkodásáról vált 
ismertté országszerte.

Ezt a folklórkincset számos kötetben jelentették meg a kutatók az utóbbi há-
rom évtizedben. E folklórgyűjtő és -feldolgozó kutatómunka, amely az 1960-as 
évek elején indult, elősegítette a folklór- és néprajzkutatás tudományos szintre való 
emelését. Ebben nagy szerepe volt Domokos Sámuelnek, Hoczopán Sándornak, 
Borza Lúciának, a fiatalabb generáció közül Nagyné Martyin Emíliának, Csobai 
Lászlóménak, Hoczopán Annának és Bucin Mihaelának.

E mozgalom lényege a hagyományok őrzése és művelése, s nem annyira a meglévő 
értékek továbbfejlesztése, gazdagítása, az alkotómunka és az önismeret ösztönzése. 
Ezzel magyarázható, hogy a polgárosodó románság igényeit nem tudták igazán ki-
elégíteni, a népi tradíciókat a modern polgári értékrenddel összhangba hozni. Egy-
két, többnyire erdélyi származású, tollforgató, író vagy költő még csak akadt, de a 
hazai románság soraiból a 70-es évek közepéig figyelemre méltó szakember, kutató, 
író (Ilie Ivănuș kivételével), művész nem került ki. Tény, hogy a II világháború után 
az első vers-, novella-, cikk- és tanulmánygyűjtemény csak 1973-ban jelent meg Mu-
guri (Rügyek) címmel. Közel öt évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy színre lépjen 
egy vérbeli alkotó értelmiség, amely 1991 végén, 1992 elején megalakítja a hazai ro-
mán tudományos kutatók és alkotók első közösséget. Ismertebb tagjai: Borza Lúcia, 
Szántó György, Oroján István, Prekup János, Szántó Sztella, Fretyánné Koznia Éva, 
Berényi Mária, Nagyné Martyin Emília, Csobai Lászlóné, Hergyán Tibor, Kozma Mi-
hály, Petrusán György, Popon János. Munkáik megjelentetésére alakult 1992 elején 
a NOI Lap- és Könyvkiadó, amely rövid idő alatt - a NOI hetilap mellett - számos 
figyelemreméltó tudományos, irodalmi és művészeti könyvet, néprajzi (Izvorul) és 
kulturális (Lumina) kiadványt jelentetett meg.

A mai Magyarországon élő románságnak a XIX. század második felétől szá-
mos folyóirata volt, különösen Budapesten. Színvonalukat és a románság életében 
betöltött szerepüket jelzi az a körülmény is, hogy a budapesti, Iosif Vulcan által 
1865-ben elindított Família című folyóiratban debütált (1866) a románok nemzeti 
költője, Mihai Eminescu. A nagy román költő ugyancsak a Budapesten megjelenő, 
Alexandru Roman által szerkesztett Federațiunea-ban jelenteti meg első politikai 
írásait 1870-ben. Ezek a folyóiratok, valamint az ugyancsak Pesten megjelenő Con-
cordia (1861-1870) és Aurora Română (1863-1865) teremtették meg a hazai román 
kulturális és irodalmi élet alapját, és szolgáltak modellként az utódok számára.

Ezt a gazdag hagyományt vallja magáénak és folytatja a II. világháború utáni 
románság a Libertatea Noastră (1951), Foia Noastră (l997) újságokkal, az 1951 óta 
megszakítás nélkül megjelenő Calendarul Nostru, jelenleg pedig a NOI című heti-
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lappal és más szakmai folyóiratok megjelentetésével. Az alkotó értelmiség számára 
ezek kínálnak publikálási és megnyilvánulási lehetőséget.

*
A hazai románság társadalmi helyzetével, sajátos történelmi körülményeivel és 

minden bizonnyal, nemzeti tudatával függ össze, hogy az önszerveződési kész-
ség igen későn jelentkezik. Létszámánál fogva párt(ok) alakítására eleve nem gon-
dolhatott. Hagyományos önszerveződési formája elsősorban nem politikai, hanem 
kulturális jellegű volt. A művelődési és olvasókörök, a dal- és nőegyletek, az alapít-
ványok, a műkedvelő színtársulatok jelentették a románság számára az identitás 
megőrzésének kereteit. Ezek száma a két világháború között erősen megcsappant. 
Azt követően pedig, politikai okok miatt, a helyi közösségek teljesen elsorvadtak. 
A II. világháború után a korábbi egyesületek szerepét lényegében az amatőr ha-
gyományőrző csoportok vették át. A politikai érdekeket is képviselő struktúra 
nem alakulhatott ki, azt a nemzetiségenként megalakított országos szövetség he-
lyettesítette. 1991 után, a Magyarországi Románok Szövetségének szorgalmazására 
alakultak meg - érdekképviseleti jelleggel - a helyi és szakmai egyesületek (Batto-
nya, Pusztaottlaka, Elek, Kétegyháza, Gyula, Méhkerék, Magyarcsanád, Szeged, 
Budapest, Körösszegapáti, Bedő, Létavértes, illetve országos jelleggel a Magyaror-
szági Román Pedagógusok Társasága és a Magyarországi Román Kutatók és Alko-
tók Közössége).

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. számú tör-
vény értelmében az 1994. évi helyi választások alkalmával 11 román helyi kisebb-
ségi önkormányzat jött létre (Battonya, Pusztaottlaka, Elek, Kétegyháza, Gyula, 
Békéscsaba, Körösszakál, Körösszegapáti, Bedő, Magyarcsanád). Méhkeréken 
hozták létre az egyetlen román települési önkormányzatot. Ezek alakították meg 
1995 márciusában Gyulán a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatát. 
Az 1995. évi helyi pótválasztásokon Szegeden is alakult román helyi kisebbségi 
önkormányzat.
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Ki kicsoda?

Samuil Micu-Clain (Szád, 1745. IX. 7-Buda, 1806. V. 3.): történész, nyelvész, 
egyházi író, tanár. Tanulmányait Balázsfalván és Bécsben végezte, ahol fi-
lozófiát és teológiát tanult. Balázsfalván matematikát, etikát, filozófiát és 

teológiát tanított, majd 1780-ban ismét Bécsbe ment, s a Pazmaneum tanulmányi 
főnöke volt hat éven át. Balázsfalvára való visszatérése után élete folytonos há-
nyattatás. 1804-1806 között a budai Egyetemi Nyomdában román nyelven kiadott 
cirill betűs könyveknek a lektora és korrektora. A tabáni templom kápolnájában 
temették el. Mint az ún. Erdélyi Iskola kiemelkedő képviselője jelentős szerepet 
játszott az erdélyi és magyarországi románság nemzeti tudatának élesztésében, 
erősítésében.

Több mint 60 mű szerzője, Gh. Șincai közreműködésével 1780-ban megírja latin 
nyelven az első román nyelvtant Elementa linguae daco-romanae sive valachoae (A 
dákoromán vagy valah nyelv elemei) címmel. A nyelv szerkezetének leírása mellett 
e munkájában fejti ki az etimologikus írásmóddal kapcsolatos felfogását, a román 
nyelv és nép római eredetéről és a nyelv visszalatinosításának szükségességéről. O 
az első román nyelvész, aki következetesen ragaszkodott a latin ábécé alkalmazá-
sához. Ismertebb művei még: Istoria, lucrurile și întîmplările românilor (A romá-
nok története, tényei és eseményei, 1806), Lexiconul de la Buda (A budai szótár, 
1825). Gondolkodására nagy hatással voltak a felvilágosodás eszméi.

Gheorghe Șincai (Mezősámsond, 1754. II. 28-Szinnye, 1816. XI. 2.): román tör-
ténész, nyelvész, író. Családja nemesi címet kapott. Tanulmányait Mezősámson-
don az unitáriusoknál, 1766-tól Marosvásárhelyen a reformátusoknál, 1768-tól 
Kolozsvárott a jezsuitáknál, 1772-től Besztercén a piaristáknál végezte. Miután 
Balázsfalván a szerzetesrend tagja lett, 1774-ben Rómába megy, ahol a De Pro-
paganda Fide intézetben tanul és nagy szorgalommal gyűjti az adatokat későb-
bi műveihez. 1779-ben doktorált filozófiából és teológiából. Azt követően egy 
évet Bécsben tartózkodik, ahol megismeri S. Micu-Claint. 1781-től a balázsfalvi 
román gimnázium tanára, 1784-től az erdélyi román unitus iskolák felügyelője. 
Nagy szerepe volt az iskolák jozefinista felfogás szerinti megreformálásában, ilyen 
szellemiségű tantervek és tankönyvek írásában. Tanfelügyelőként kb. 300 román 
iskolát létesített Erdélyben. Ő is, mint az Erdélyi Iskola többi tagja, konfliktusba 
került a konzervativizmusáról híres Ion Bob püspökkel, ezért elveszítette állását, 
és 1794-ben egy ideig fogva tartották. A Celgén élő Vass Dániel gyermekeinek ne-
velője lett, ahol jószágigazgatói teendőket is ellátott. Itt fejezte be fő művét, amit 
azonban a cenzúra miatt nem tudott megjelentetni (Hronica românilor și a mai 
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multor neamuri - A románok és más népek krónikája). 1803-ban Nagyváradra, 
majd Budára, az Egyetemi Nyomdába került, S. Micu-Clain mellé, könyvkorrek-
tornak. Itt sikerült művének néhány részletét megjelentetnie az 1808. és 1809. évi 
Budai Kalendáriumban. Műve csak halála után, 1856-ban jelent meg Iași-ban, 3 
kötetben. Ez a munka 84-től 1739-ig ismerteti a románok történetét. Nyelvészként 
ő is a román nyelv latin eredetének bizonyítására, az etimologizáló ortográfia és 
a nyelvtani szakkifejezések modernizálására teszi a hangsúlyt. Az Erdélyi Iskola 
legjelentősebb képviselője.

Petru Maior (Mezőkapos vagy Marosvásárhely, 1760. vagy 1761.-Buda, 1827. II. 
14.): történész, nyelvész. Erdélyi nemesi családból származott, apja görög katoli-
kus esperes volt. Filozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott Balázsfalván, Ró-
mában és Bécsben, Gh. Șincai társaságában. 1780-tól a balázsfalvi középiskolában 
logikát és teológiát tanított, majd kénytelen volt kilépni a szerzetes- rendből. Pap-
ként és tanárként dolgozott 1809-ig, amikor ő is Budára ment könyvrevizornak, 
ahol 12 évet töltött a budai Egyetemi Nyomdánál. Buda és Pest az Erdélyi Iskola 
képviselőinek tevékenysége révén válik a román kultúra egyik központjává ebben 
a korszakban.

Fő művei: Istoria pentru începutul românilor în Dacia (Buda, 1812). A S. Mi-
cu-Clain által megkezdett és Teodorovics és Teodori által befejezett Lexiconul de 
la Buda (Buda, 1825) c. szótár egyik legjelentősebb kidolgozója, amellyel a román 
szavak latin eredetét próbálták, nem kevés túlzással, bizonyítani. A szótár befejező 
részében a román kontinuitást igyekszik történeti és nyelvészeti érvekkel igazolni. 
Egyik túlzása, hogy a románok a rómaiak közvetlen leszármazottai.

Moise Nicoară (Gyula, 1784. XII. 4.-Bukarest, 1861. X. 1.) Iskoláit Gyulán, Nagy-
váradon, Aradon, Pozsonyban és Bécsben végezte. A kor egyik legképzettebb 
magyarországi román értelmiségije, aki elvégezte a lehetséges legmagasabb fokú 
(„akadémiai”) tanulmányokat. Műveltsége révén és a románság érdekeinek oda-
adó képviselőjeként szerzett magának hírnevet. Kitűnő felkészültségének köszön-
heti, hogy I. Ferenc osztrák császár felfigyelt rá, és megbízta Ferdinánd főherceg 
román nyelvi instruálásával. E kapcsolatokat igyekszik felhasználni, amikor meg-
kezdi harcát a románság vallási függetlenségének kivívásáért és kulturális feleme-
léséért. Életét e két célnak szentelte, mivel meggyőződésévé vált, hogy a románság 
nemzeti jövője csak a szerb egyházból való kiválása, önállóságának elnyerése és sa-
ját kulturális és oktatási intézményeinek megteremtése révén biztosítható. A harc 
során konfliktusba került mind a szerb egyházi vezetéssel és a helyi hatóságok-
kal, mind a bécsi udvarral, amelytől a románság követelésének teljesítését várta. 
Számos kudarca ellenére, tevékenysége nem volt hiábavaló. A románság nagyrészt 
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neki köszönheti az aradi tanítóképző (1812) és a teológiai intézet (1822) létesítését, 
valamint azt, hogy 1829-ben Nestor Ioanovici személyében végre román püspököt 
kap. 1825-ben Bukarestbe megy, ahonnan nem tér többé vissza.

Emanuil Gozsdu (Nagyvárad, 1802. II. 2,-Pest, 1780. II. 3.): ügyvéd, legfőbb ítélő-
széki bíró, parlamenti képviselő, kereskedő. A Gozsdu család a macedóniai (ma al-
bániai) Moscopolis városból menekült a török veszedelem elől, az 1769-1788 körü-
li években előbb Lengyelországba, majd Magyarországon telepedett meg számos 
más görög és macedoromán kereskedővel együtt. A család Miskolcon telepedett 
le, ahol a későbbi magyarországi és román erdélyi ortodox egyház érseke, And-
rei Șaguna is született. A Gozsdu család nevezetesebb tagjai: az elmagyarosodott 
Elek (hírlapíró, író, főügyész) és a románságát megőrző Manó (Emanuil). Emanuil 
Gozsdu családja Nagyváradra került, így románságának megőrzése nem jelen-
tett különösebb nehézséget. Tanulmányait a nagyváradi román iskolában kezdte, 
majd a helyi katolikus gimnáziumban és a jogi akadémián, 1821-ben Pozsonyban 
folytatta, és Pesten fejezte be 1823-ban, amikor királyi táblai jegyzővé avatták. Egy 
évvel később ügyvédi oklevelet szerzett.

Emanuil Gojdu kettős kötődésű, kiemelkedő és meghatározó egyénisége a kor 
magyar és román politikai és kulturális életének egyaránt. Meggyőződéssel val-
lotta, hogy a két népnek „egymással van dicső jövendőjük, egymással szemközt 
mindkettőjüknek veszniük kell”. A Révai Nagy Lexikon szerint „Román nemzeti-
ségű létére buzgó magyar volt, s mint ügyvéd 1826-ban ő volt az első, aki a pesti és 
budai tanácsokhoz magyar keresetleveleket adott be (a latin nyelvűek helyett - P. 
Gy.), ő vitte ki azt is, hogy a pesti görögkeleti román egyház könyveit magyarul 
írják. (RNL, 1991, 658).” Vitkovics Mihály köztiszteletben álló szerb ügyvéd és köl-
tő házában ismerkedett meg a reformkor nagy magyar íróival (Kazinczy Ferenc, 
Virág Benedek, Berzsenyi Dániel stb.), s az itt szerzett élmények hatására szegő-
dött a múzsák szolgálatába. Néhány magyar nyelven írott verse a Szépliteratúrai 
Ajándékban jelent meg (1826). Jóval jelentősebb azonban a románság érdekében 
kifejtett tevékenysége, hiszen mint hírneves ügyvéd, Krassó megyei főispán, a fő-
rendi ház jegyzője jó kapcsolatokat tudott kiépíteni a befolyásos magyar körök-
kel, amelyeket a románság érdekébe állított. A románok történetébe elsősorban a 
kultúra fejlesztését és terjesztését célzó erőfeszítései révén írta be nevét, nagylelkű 
mecénási tevékenységét pedig a románok mindmáig igen nagyra értékelik. Az ő 
anyagi támogatásával jelent meg Budán 1821-ben az első román folyóirat Biblio-
teca românească címmel (Zaharia Carcalechi szerkesztésében), a Ștefan P. Negoie 
pesti román tanító által kiadott Calendarul Românesc (1830) évkönyv és Diacono-
vici Iuga Viața lui Cristos című munkája. A halála előtt néhány hónappal készített 
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végrendelete alapján (1869. november 4.) létrehozott Gozsdu-alapítvány segítségé-
vel végezte tanulmányait számos hazai román értelmiségi.

Eftimie Murgu (Rudăria, 1805. XII. 28.-Buda, 1870. V. 12.): politikus, történész, fi-
lozófiatanár, ügyvéd, országgyűlési képviselő. Alsófokú tanulmányait Karánsebesen 
végezte. Filozófiai és jogi tanulmányokat Szegeden és Pesten végzett. Doktori címet 
Pesten, nemzetközi jogból szerez 1834-ben. Még abban az évben Iașiban filozófiát ta-
nít. 1836-1840 között Bukarestben logikát és római jogot tanít. 1840-ben egy, a 48-as 
forradalom jegyében szervezett összeesküvésben való részvétel miatt kiutasítják Ha-
vasalföldről. 1843-1845 között Lúgoson tartózkodik, és elsősorban a román ortodox 
egyháznak a szerb fennhatóság alóli kivonásáért küzd. Ezzel van összefüggésben az 
1845 márciusában történő letartóztatása és négy évi börtönbüntetésre való ítélése. 
1848. április 8-án szabadul a pesti román fiatalok segítségével. Lugos és körzetének 
választókerületében képviselővé választják. A magyar-román együttműködés híve. 
1849-ben együtt tart a kormánnyal Debrecenbe, majd Szegedre, ahol július 14-én 
Kossuth és Bălcescu aláírta a magyar-román Megbékélési Tervezetet, majd július 
28-án elfogadják a nemzetiségi törvényt. Avram Iancu és a magyarok közötti közve-
títési kísérlet nem jár sikerrel. A szabadságharc leverése után halálra ítélik, amit négy 
évi börtönbüntetésre változtatnak. 1853-ban szabadul, 1861-ben ismét országgyűlési 
képviselővé választják. Utolsó éveiben visszavonultan élt Vácott és Budán. Hamvait 
1932-ben szállították a Kerepesi temetőből Lugosra.

Alexandru Roman (Kisősi, 1826. XI. 26-Szászsebes, 1897. IX. 27.): egyetemi tanár, 
publicista, országgyűlési képviselő. Iskoláit Belényesen, Nagyváradon, egyetemi ta-
nulmányait Bécsben végezte. 1849-ben a belényesi görögkatolikus gimnázium, majd 
a nagyváradi jogi akadémia román tanára. Több évet töltött Pesten, ahol előbb a 
magyar kormány fordítója és fogalmazója, majd 1863-tól a pesti egyetemen alapított 
román tanszék tanára és vezetője 1897-ben bekövetkezett haláláig. 1866-1887 között 
országgyűlési képviselő. 1866-ban lett a Román Akadémia tagja. A Timotei Cipariu 
által képviselt latinizáló iskola híveként elsősorban nyelvészettel foglalkozott. 1864- 
ben Román helyesírás címmel tanulmányt jelentetett meg a Concordia c. pesti folyó-
iratban. 1868-1876-ig a Federațiunea kiadó-szerkesztője, amelyben számos politikai 
cikket publikált. A hazai románság nemzeti mozgalmának meghatározó egyénisége. 
A fiatal Mihai Eminescu gondolkodására is nagy hatással volt.

Justin Popfiu (Dizsér, 1841. X. 23-Létavértes, 1882. III. 27.): magyarországi román 
görögkatolikus pap, kétnyelvű vers- és prózaíró, lapszerkesztő, tanár. Iskoláit Nagy-
bányán, Nagykárolyban, Nagyváradon végezte. Mint gimnáziumi tanuló szerkeszti 
az Ébredj, román (Deșteaptă-te, române!) és a Körösi Múzsa (Muza crișană) c. la-
pokat. 1860-1864 között a bécsi Szt. Barbara Kollégium hallgatója. 1863. november 
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1-jén pappá szentelik, majd a nagyváradi premontrei gimnázium román tanára, a 
helyi román olvasókör vezetője. 1868-ban megjelenteti a Szószék (Amvonul) c. egy-
házi folyóiratot. Vallási tárgyú cikkeit, verseit a Concordia (1862-1863), az Aurora 
română (1863), a Familia (1865, 1866-1871), a Sionul românesc (1866) c. folyóiratok-
ban közli. 1880-ban lett a nagylétai görögkatolikus egyházközösség esperese. Fő 
műve: Poezie și proză (Vers és próza), Nagyvárad, 1870. Verseit vallásos, nemzeti és 
hazafias érzés hatja át.

Iosif Vulcan (Pusztahollód, 1841. III. 31.-Nagyvárad, 1907. IX. 8.): publicista, lap-
szerkesztő, író, műfordító, irodalomszervező. Apja, Nicolae Vulcan Pusztahollódon, 
Nagylétán és Nagyváradon volt görögkatolikus pap. Anyja, Irinyi Viktória, a 48-as 
hagyományokkal rendelkező Irinyi (Irimie) család tagja. Gyermekéveit Nagylétán 
töltötte. Tanulmányait a helyi román iskolában, majd a nagyváradi premontrei gim-
náziumban folytatta. Jogi tanulmányokat végzett Pesten (1859-1863), ahol egyben a 
helyi román lapok munkatársa (Concordia, Aurora română, Umoristul, Șezătoarea). 
1865-ben jelenteti meg Pesten a Família c. folyóiratát, amelyet (1880-tól Nagyvára-
don) haláláig szerkesztett. E folyóirat közli 1866. március 9-én a románok legna-
gyobb költőjének De-aș avea... c. versét, amellyel Vulcan elindítja költői pályáján, 
és az Eminovici nevet Eminescura változtatja. Magyar nyelven is publikált, főleg a 
román népköltészetet és V. Alecsandri verseit népszerűsítette a hazai magyar lapok-
ban. E tevékenységéért a Kisfaludy Társaság 1871-ben tagjai sorába fogadta. 38 éves 
korában a Román Akadémia tagjává választják. Vulcan egyszerre tudott „jó magyar 
polgár” és a románság érdekeinek odaadó képviselője lenni. Legismertebb művei: 
Poezii (Versek, Pest, 1866), Panteonul român (A román Pantheon, Pest, 1869), Novele 
(Novellák I-III., Pest, 1872-1874), Ranele națiunii (A nemzet sebei I-III., Pest, 1876). 
Számos színműve közül a Ștefan Vodă cel Tînăr (István vajda, Nagyvárad, 1893) a 
legértékesebb. Évtizedeken át harcolt egy román színház felállításáért Brassó szék-
hellyel. Ezzel a céllal hozta létre 1869-ben a Román Színházi Alap Társaságot.

David Voniga (Gyula, 1867. IX. 8.-Gyüreg, 1933. VI. 2.): költő, újságíró, ortodox 
pap. Tanulmányait Gyulán, Belényesen, Budapesten és Aradon végezte. Az 1900- as 
évekig a legnagyobb figyelmet az újságírásnak szentelte. 1892-ben a Gazeta Econo-
mului címmel Világoson lapot ad ki. 1893-ban jelenik meg egyetlen verseskötete, 
Dor și jale (Vágy és bánat) címmel. 1894-ben újabb lapot ad ki Gyulán, ezúttal Lu-
mina címmel. Ebben elsősorban az oktatással és neveléssel, valamint a vallási élettel 
foglalkozó cikkek kaptak helyet. A román értelmiségi rétegnek szánt, kéthetenként 
megjelenő lap azonban nem volt hosszú életű, 12 szám után - kellő érdeklődés hiá-
nyában - kénytelen beszüntetni nemzeti szellemű „népnevelő” tevékenységét. 1896-
ban már a temesvári Dreptatea és Foaia de duminică szerkesztője, később a Tibuna 
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Poporului, a Controla, a Revista Preoților, a Banătul, a Luminătorul, a Nădejda, a 
Biseria și Școala c. lapok munkatársa. 1900- ban a papi pályát választja, és a Temes-
vár melletti Gyüregen telepszik le. Számos tudományos mű és tankönyv szerzője. 
Gyüregen halt meg 1933-ban.

Ilie Ivănuș (Alamor, 1913. II. 23. Zsadány, 1999. VII. 5.): író, műfordító, újságíró. A 
Nagyszeben környéki kis faluból a II. világháború idején telepedett le Magyarorszá-
gon, miután 12 éves korban arra kényszerül, hogy - elhagyva a szülői házat – egye-
dül keresse meg kenyerét. Temesvárott kárpitosként dolgozik, majd több romániai 
városban is megfordul, de „otthon”-ra Magyarországon lel, ahol felnőtt fejjel végzi el 
(1951-1953 között) főiskolai tanulmányait. 1953-tól Gyulán román tanár és újságíró 
1973-ig, amikor nyugállományba vonul, és Egerbocsra költözik, ahol ma is él. Első 
novelláskötete Nagyszebenben jelent meg Ulița pustiului (Út a semmibe) címmel. 
Verseit, elbeszéléseit hazai román kiadványokban jelenteti meg. Magyarországon 
1977-ben jelent meg első verseskötete, a Vioara cu cinci strune (Öthúrú hegedű) cím-
mel. Azt követi a Dincolo de orizont (Túl a láthatáron) c. novellagyűjteménye. Meg-
jelent még Lumea viselor (Álmok világa, 1991) és Elindultam szép Erdélyből (1992) 
c. memoárkötete. Ivănuș a klasszikus és jelenkori magyar irodalom szorgalmas for-
dítója, ezzel is hangsúlyozva „ars poetica”-jának lényegét: a két egymásra utalt nép 
együttélését, megértését.

Lucia Borza (Kétegyháza, 1928. II. 13. – Kétegyháza, 2016. IV. 6.): tanár, újság-
író, folklórgyűjtő, tankönyvszerkesztő. Tanulmányait Szegeden, Békéscsabán, majd 
1947-től a pesti egyetem bölcsészettudományi karán végezte. 1951-57 között a gyulai 
Nicolae Bălescu Román Gimnáziumban román és magyar nyelvet tanít. 1957-1978 
között a budapesti Tankönyvkiadó nemzetiségi szerkesztőségében dolgozik a román 
nyelvű tankönyvek szerkesztőjeként. Nevéhez számos fejlesztési program kidolgozá-
sa és tankönyv-összeállítása kötődik. Még a Gyulán töltött évek alatt rendszeresen 
publikál a Libertatea Noastră, majd a Foia Nostră és a NOI című hetilapokban kul-
túrtörténeti cikkeket és népi alkotásokat, amelyeket többnyire szülőfalujában, Ké-
tegyházán gyűjtött. Borza Lucia nemcsak folklórgyűjtő, hanem tudományos igényű 
feldolgozásai és adaptációi is jelentősek. Ezekben az években kezd gyermekverseket 
írni. Ez azért is figyelemre méltó, mert a magyarországi románság egyetlen gyer-
mekverseket író költője. Ezzel párhuzamosan az Izvorul című néprajzi folyóiratban 
meséket, mondókákat és egyéb néphagyományokat közöl. Legfontosabb versei és 
népi ihletésű művei, valamint népköltészeti gyűjtései a gyermekeknek szánt Mărun-
te mărgăritare (Apró gyöngyszemek, 1986), Flori tîrzii (Kései virágok, 1987) és a Jere-
betu (Motring, 1988) című kétegyházi szokásgyűjtemény. Mint költő a hagyományos 
forma- és érzésvilágot tükröző verseket ír.
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Lucian Magdu (Battonya, 1937-Budapest, 1968. V. 22.): orvos, költő, filmrendező. 
Tanulmányait a battonyai, a gyulai román általános iskolában és gimnáziumban, a 
szegedi orvostudományi egyetemen, majd a budapesti filmművészeti főiskolán vé-
gezte. Első román nyelven írott verseit a gimnáziumi tanulmányok alatt jelentette 
meg a Libertatea noastră című lap irodalmi mellékletében (Vocea tineretului). Egye-
temi évei alatt, a szegedi élmények hatására, fedezi fel igazi énjét. Ez a felfedezés 
egyszerre ösztönző és kétségbeejtő. Az identitás keresésének terheit csak növelik a 
kényszerű pályaválasztásból fakadó nehézségek. Az identitáskeresés gyötrő szépsége 
és az önmegvalósítás dilemmái képezik a szegedi folyóiratokban megjelenő immár 
magyar nyelvű, modern verselésű költeményeinek témáit. Versei jelentek meg a Híd 
az Éren át c. kötetben (1978). Versei 1991-ben Confesiuni címen, Constanton Olariu 
fordításában jelentek meg Budapesten a Dunărea kiadónál. Az orvosi diploma meg-
szerzése után a filmrendezés felé fordult. Több sikeres film (Távolodó, 1966., Gyö-
kerek, 1967. stb.) elkészítése után úgy tűnt, teljesül élete nagy álma. Ígéretes írói és 
művészi pályája azonban korai halála (1968) miatt torzó maradt.

Ștefan Oroian (Battonya, 1947. II. 19.-): tanár, lapszerkesztő, festőművész. Tanul-
mányait Battonyán, Gyulán és a szegedi tanárképző főiskolán végezte. Életének 
meghatározó szakaszát jelentik a főiskolán töltött évei (1965-1969) során szerzett 
művészi élmények, a város szellemisége, és - mindenekelőtt - a főiskola rajz tanszé-
kén dolgozó Winkler László festőművész, akit mesterének tart, és más, a modern 
piktúra olyan kiváló képviselője, mint Fischer Ernő. Már első rajzain, könyvilluszt-
rációin és első jelentősebb alkotásain a nonfiguratív, absztrakt, különösen a konst-
ruktivista irányzat jellegzetes vonásai fedezhetők fel. Festményei mindmáig ennek 
az irányzatnak a szín- és formavilágát testesítik meg. Jelentősebb kiállításai: Szeged 
(1968), Gyula (1989), Arad (1990), Békéscsaba (1993), Nagyvárad (1994), Bukarest 
(1994), Budapest (1995), Zürich (1995), Dizingen (1995), Brassó (1996). A Magyar Al-
kotók Országos Szövetségének tagja, amelynek díját 1995-ben, a békéscsabai kiállítás 
alkalmával nyerte el. Mint a NOI Lap- és Könyvkiadó igazgatója, 1990-től számos 
hazai román könyv művészi-műszaki szerkesztését látta el. Nevéhez fűződik az első 
és egyetlen hazai román könyvkiadó megszervezése és menedzselése.

Maria Berényi (Méhkerék, 1959-): költő, kutató, kutóintézeti igazgató. Tanulmá-
nyait Méhkeréken és Gyulán végezte. A középiskolai tanulmányok befejezése után 
az ELTE Bölcsészettudományi Karának román-népművelés szakos hallgatója lett, 
ahol 1983-ban szerzett tanári képesítést. Egyetemi évei alatt számos cikket publi-
kált a hazai románság kultúratörténetéről, amelynek egyik legaktívabb kutatója, jó 
ismerője. Első önálló kötete az Autodefinire (Önmeghatározás) címet kapta, amely, 
a klasszikus verselési formák mellőzésével, magán viseli mind a kisebbségben élők 
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identitáskeresésének, mind a vidékről nagyvárosba került értelmiségi vívódásá-
nak, töprengésének sajátos vonásait. Látszólag kötetlen, de egyébként fegyelmezett, 
nemegyszer szófakar, dacosan sorjázó verssorokba szedi gondolat- és érzésvilágát. 
Második verseskötete már kétnyelvű (Fără titlu - Cím nélkül, 1989), ami pontosabb 
tükörképe énjének s az őt körülbástyázó miliőnek, egy olyan világé, amelyet csak a 
soknemzetiségű Kárpát-medence tudott évszázadokon át kialakítani. E világ saját-
ja néha a „saját nyelvünk” csődje is, ahogy egyik versében kiáltja világgá a szerző. 
Számos cikk, tanulmány, önálló kultúrtörténeti kötet fémjelzi Berényi Mária eddigi 
munkásságát, aki 1993-tól a Magyarországi Románok Kutató- intézetének igazgatója.
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O sută de ani de la moartea lui 
Alexandru Roman (1826-1897)

Recent s-au împlinit o sută de ani de la moartea lui Al. Roman. E, cred, o da-
torie moarală și profesională să evocăm viața și activitatea marelui înaintaș. 
Demersul nostru este ușor de motivat, deoarece Al. Roman a fost nu numai 

ctitorul uneia dintre cele mai vechi catedre universitare românești (din Pesta), ci, 
cum spune Teodor Neș, un mare luptător al Bihorului, un retor și un mînuitor de 
condei, unul care nu a „lăsat să adoarmă pe veci conștiința națională”. Tovarăși de 
luptă i-au fost Emanuil Gojdu, Alexandru Wlad, Partenie Cosma, urmați apoi de 
mulți alții.

Nu numai figurile reprezentative ale epocii de după 1848 sînt înviate de T. Neș în 
mod sugestiv și obiectiv, interesantă este și descrierea diferitelor orientări politice și 
culturale ale românimii din această zonă. În studiul Oameni din Bihor (1848-1918), 
cărturarul bihorean distinge trei curente și perioade de luptă în cadrul cărora și-au 
desfășurat luptătorii români activitatea politică și culturală în a doua jumătate a se-
colului al XlX-lea. Linia despărțitoare a curentelor de luptă și a orientărilor politice 
o formau, după T. Neș, Munții Bihorului: „Curentul răsăritean coborît din cuibu-
rile de stânci ale dârzilor Moți și amplificat de hotărîrile, strigate sub jurământ pe 
Câmpia Libertății din Blaj, în 1848, pornea spre Sibiu, unde se ținură conferințele 
naționale ale Românilor.

În Blaj s›a pronunțat și Sibiul a repetat cu răsfrângeri tunătoare, programul ultraist, 
intransigent al Românilor ardeleni, care începea cu autonomia Transilvaniei... 
Lozinca acestui curent era: „cu Viena contra Budapestei». Stâncile din care izvora 
curentul, erau alcătuite din Diploma Leopoldină (1691) constituția din 4 Martie 
1849, diploma din 20 Octomvrie 1860 și patenta din 26 Februarie 1861 și legile votate 
de dieta din Sibiu, 1863-1865. Toate acestea recunoșteau autonomia Ardealului, îl 
organizau și în dieta din Sibiu i-au îmbiat prilejul de a se manifesta ca atare.

Curentul apusean, coborît de pe versantul de Vest al munților Bihariei, apucă calea 
Crișurilor și se îndreaptă, peste pusta Ungariei, către Budapesta. El inundă părțile 
ungurene, Banatul, Crișana, Maramureșul, reducându-l la o strategie politică co-
mună. Părțile acestea, desfăcute constituțional de către Ardeal, căutau să găsească 
altă platformă de conservare și afirmare națională. Abandonați de Ardeleni, transfe-
rați Ungariei de Viena - prin constituția din 4 Martie 1849 -, amenințați de pericolul 
slav, muscălesc, persuadați de C. Boliac și Nic. Bălcescu. Ungurenii au căutat o înțe-
legere cu maghiarii... Curentul apusean avea deviza: „Cu Budapesta contra Vienei”.
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Al treilea curent, înfiripat deodată pe ambele versante ale Munților Apuseni și cu 
identic conținut concepțional și direcțional a fost politica arhierească, reprezentată 
în Ardeal prin Șaguna și urmașii săi, iar în Bihor inaugurată de episcopul unit din 
Oradea Vasile Erdélyi, și urmată de ambele biserici până la marea unire din 1918. 
Bisericile prin firele unor importante interese economice și jurisdicționale erau în 
funcție de guvernele zilei. Ardealul, care în perioada absolitismului și a provizo-
ratului (1848-1865) atârna direct de Viena, trebuia să se pună de acord cu ea: prin 
urmare, biserica din Transilvania va detecta intențiile Burgului și li se va adapta. 
Părțile ungurene, în special ale Bihorului, în funcțiune nemijlocită de Budapesta, 
își vor căuta reperul politic în capitala Ungariei. Adaptările și confirmările Bi-
sericilor vor fi țărmurite de interesele culturale religioase ale Românilor. Ele nu 
înseamnă renunțarea la individualitatea etnică, ci o străduință de armonizare a 
năzuințelor poporului român cu concepțiile deținătorilor puterii.

În Bihor curentul politic apusean și cel arhieresc merg paralel. Luptele naționale 
aici se desfășoară în zodia înțelegerii româno-maghiare. Multiplicarea punctelor 
de contact, acordarea aspirațiunilor, armonizarea voințelor disparate și netezirea 
asperităților ce le înfățișau Românilor și Ungurii aici, în zona demarcațională a 
celor două neamuri, va forma fondul, pe care se vor zugrăvi figurile bihorene. Lup-
tătorii din Bihor vor concretiza rezumativ aceste stări spirituale. Energiile lor se 
vor risipi în slujba ocrotirii Românilor ca naționalitate, respectând integritatea te-
ritorială a Ungariei Sf. Ștefan (p. 7-9)”.

Teodor Neș împarte luptele românilor postpașoptiști pentru cucerirea revendi-
cărilor lor naționale în trei perioade. El se referă în primul rînd la românii din 
Bihor, dar periodizarea pe care o oferă este valabilă, în linii generale, pentru între-
aga românime din Austro-Ungaria. Perioada naționalismului oportunist (1848-
1881) este reprezentată, în primul rînd, de Emanuil Gojdu, „stegarul curentului”, 
Aloisiu Wlad de Seliște, Alexandru Roman și Partenie Cosma. „Ideologia politică 
a perioadei - scrie T. Neș - se rezuma în teoria „complexelor” despre patrie și nați-
une. Națiunea era o ficțiune, era complexul tuturor naționalităților coordonate 
ca valoare politică. Nici o națiune, deci nici poporul maghiar, n’avea dreptul la o 
asupritoare hegemonie față de naționalități. Din egala valoare politică a naționa-
lităților rezultă ca un corolar imperativ, egala îndreptățire culturală și economică 
a tuturor neamurilor din Ungaria. Luptătorii recunosc integritatea teritorială a 
Ungariei; recunosc și unirea Ardealului cu Ungaria, deși aceasta s’a săvîrșit neîmp-
linindu-se unele forme legale, încât Ardelenii înșiși au dreptul de a contesta lega-
litatea unirii din punctul de vedere al dreptului public. In jurul acestei concepții 
centrale făurite de Em. Gojdu, se rânduiesc vederile celorlalți luptători, abătân-
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du-se unii la stânga (Aloisiu Wlad), care preconiza sistemul federativ de stat, în 
care românii ar alcătui o provincie autonomă.” (p. 9.)

În ciuda hărțuielilor politice din epoca absolutismului, a regimului de tranziție 
(1848-1865) și a dualismului, intelectualitatea română desfășoară o însuflețită luptă 
pentru înviorarea vieții culturale și pentru îmbogățirea mijloacelor de răspîndire a 
limbii și literaturii naționale. De fapt, aceasta este perioada de apariție și desăvîrși-
re a culturii și literaturii române în această zonă, rezultat al unui program cultural 
și literar conștient și lucid, axat pe noțiunile-cheie ale epocii: naționalitate, cultură 
și limbă națională prin diverse acțiuni, mijloace și instituții: reprezentări teatrale, 
formații de dansuri populare, societăți culturale și de lectură, asociații corale, bib-
lioteci, școli, tipografii, reviste etc. „Sub zgomotul luptelor, recunoaște T. Neș, se 
unduia în tăcere un curent cultural din cele mai frumoase. Societatea de lectură 
din 1854, 1864, condusă de Alexandru Roman, reînviată de Iustin Popfiu, contri-
bui la solidaritatea culturală a studențimii și societății române bihorene. În aceeași 
perioadă apare „Familia” lui I. Vulcan, mutată la 1880 din Budapesta la Oradea, în 
care svâcnește sufletul românesc de pretutindeni.”

Perioada cuprinsă între anii 1881-1905 este denumită de T. Neș perioada atoniei 
politice, caracterizată, în aparență, prin „o letargie politică”, facînd aluzie, probabil, 
la atitudinea „pasivistă” adoptată de majoritatea politicienilor români din Transilva-
nia. Decepția politicienilor, refuzul lor de a participa la viața politică nu a dus, însă, 
și la o „pasivitate” în domeniul cultural-artistic. Letargia, la care face aluzie T. Neș, 
nu este valabilă întru totul nici pentru viața politică, căci, de exemplu, Memorandul 
din 1892-94 constituie un adevărat semn de alarmă și începutul unei confruntări de-
cisive, dar și un proces de dezmeticire a românilor din Transilvania. Respingerea de 
către împărat a Memorandului și procesul ce-i urmase au pus în lumină fățărnicia 
Curții din Viena, spulberînd iluziile pe care burghezia din Transilvania, în frunte cu 
Andrei Șaguna, le mai nutrea față de ea.

Românii din această epocă își duceau lupta lor națională, ce-i drept, „între ciocan 
și nicovală”. Au plătit însă un mare tribut pentru orientarea net austriacă, declarînd 
drept renegați și trădători de neam pe ungurenii care, rămași profund deziluzionați 
de „ingratitudinea Vienei față de naționalități de care s-a servit în vremea primejdiei 
maghiare”, căutau un modus vivendi cu ungurii. Or, deja în 1865 și, mai ales, 1867, 
devenise tot mai evident faptul că pentru Viena „parteneriatul” cu Budapesta era 
mai important decît cauza națională a românilor din Ardeal. Pactul dualist confir-
mă și, totodată, legitimează tactica de luptă o românilor care atît în 1848, cît și mai 
tîrziu căutau o modalitate de acomodare, de conviețuire corectă cu ungurii. „Cu-
rentul răsăritean” viza interese provizorii, confuze, frumos înfășurate însă în tri-
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colorul național. „Curentul apusean” urmărea interese de perspectivă, dînd dovadă 
de realism și o rară înțelepciune. Această orientare converge, după anii 1870, spre 
tendința junimiștilor de a-și impune în rîndul transilvănenilor direcția culturală 
formulată de Titu Maiorescu, care punea accentul pe necesitatea cultivării limbii și 
a culturii românești și pe ideea unității culturale, care a netezit calea spre unitatea 
politică. „Perioada naționalismului intransigent (1905-1918), precizează T. Neș, ne 
dezvăluiește unificarea politică și culturală săvârșită în a doua perioadă. Privirile se 
desprind de Budapesta și se intorc prin Sibiu spre București... Cumpăna celor două 
curente politice s-a prăbușit; curentul transilvănean se întîlnește cu cel ungurean, 
îngemămându-se în irezistibilul fluviu ce măcina în apocaliptica încăerare a neamu-
rilor din 1914-1918 Carpații desbinători de neam. Între luptătorii acestei perioade 
găsim pe Nic. Zigre, Aurel Lazăr, I Ciordaș, părintele Vasile Lucaciu și Coriolan Pop.”

Al. Roman își desfășura activitatea în prima și, parțial, în a doua perioadă. Viața, 
modalitatea de abordare a problemelor politice și culturale, cu un cuvînt activitatea 
lui este în multe privințe tipică pentru intelectualul care trăiește în minoritate. Ati-
tudinea sa combativă se pare a fi nu o trăsătură moștenită, ci rezultatul unei epoci 
zbuciumate. Născut la 26 noiembrie 1826, în comuna bihoreană Aușeu, cu studiile 
făcute la Beiuș, Oradea și Viena, Al. Roman are 22 ani și este profesor la liceul gre-
co-catolic din Beiuș cînd izbucnește revoluția din 1848, 36 de ani cînd este numit, în 
1863, ca profesor titular la Catedra de limba română, înființată, la sfîrșitul anului an-
terior, în cadrul Universității din Pesta. Între timp, ca profesor al Academiei de drept 
din Oradea (1850-1853), îndrumă și organizează elevii în Societatea de leptură a ju-
nimii române studioase (1852), înființată datorită demersurilor episcopului român 
unit Vasile Erdélyi. Pe baza statutelor acestei societăți ia ființă, în 1862, la Pesta, tot 
sub îndrumarea lui Roman, Societatea de lectură „Petru Maior”. În capitala Un-
gariei este redactor la revista Concordia (1861-1866) și întemeiază Federațiunea 
(1868-1876), care era, în acea perioadă, cea mai activă revistă politică a românilor 
din Ungaria. În paginile ei apar și primele scrieri politice ale lui M. Eminescu, sub 
pseudonimul Varro. Titlul revistei face aluzie la o idee susținută de mulți politicieni 
români ai epocii: respingerea dualismului și transformarea Austro- Ungariei într-o 
monarhie federativă. În nr. 1 din 3/15 ianuarie 1868 al Federațiunii, AI. Roman își 
rezumă astfel programul politic: „Am înființat Federațiunea ca, cu puterea condeiu-
lui, să apărăm drepturile noastre, să combatem nedreptatea și absolutismul îmbrăcat 
în zdrențe constituționale, să deșteptăm conștiința națională a confraților noștri, 
care dormitează în somnul nepăsării sau care, pentru interese materiale trecătoarre, 
sînt destul de lași a părăsi cauza sfîntă a mamei comune, care i-a alăptat.”



64

Două sînt domeniile de manifestare politică ale primului profesor universitar de 
limbă și literatură română din Ungaria: presa și arena parlamentară. Dacă G. Bariț 
este întemeietorul ziaristicii politice și literare din Ardeal (Gazeta de Transilvania 
și Foaie pentru minte, inimă și literatură, 1838), Iosif Vulcan animatorul jurna-
listicii culturale și literare românești din Ungaria, Alexandru Roman este, alături 
de Partenie Cosma, un reprezentant proeminent al gazetăriei politice românești 
principiale, active, obiective și independente de aceea a transilvănenilor axată pe o 
activitate desfășurată „între marginile integrității politice teritoriale ale țării”, deci 
pe integritatea Ungariei, inclusiv recunoașterea unirii Ardealului cu Ungaria, po-
litică al cărei început este marcat de E. Gojdu, în 1848, pentru românii din părțile 
ungurene. Tot ce a publicat în Concordia și, mai ales, în Federațiunea se bazează 
pe un patriotism sincer și devotat față de țară și, în același timp, pe un „național-
ism intens, vibrator”. Intr-un număr din ianuarie 1863 al Concordiei scrie urmă-
toarele cuvinte: „Nici frica, nici interesele materiale nu mă vor abate de la calea 
apucată, întru apărarea cauzei naționale față cu ori și cine, fiind rezolut a purta re-
dacțiunea numai până când o voiu putea purta ca român. ” A te „purta” ca român 
înseamnă pentru Al. Roman susținerea cauzei românilor în mod consecvent, fără 
oportunism. Motivul pentru care părăsește Concordia este tocmai atitudinea dup-
licitară a lui Sigismund Pop, directorul revistei. În Federațiunea se putea exprima 
mai sincer și mai liber. Ce-i drept, și într-un limbaj mai patetic, bombastic. În pri-
mul număr al revistei sale scrie: „Sufletele noastre la Dumnezeu! Inimile și brațele 
noastre în serviciul națiunei române! Să stăruim cu toții a reedifica altarele cele 
dărîmate ale românismului; să bucinăm în toate zilele cauza naționalității noastre, 
până ce se vor preface în sânge și măduvă în toți fiii Români... prin puterea condei-
ului să apărăm drepturile noastre, să combatem nedreptatea și absolutismul îmb-
răcat în zdrențe constituționale.” Federațiunea apare în anul aniversării a două 
decenii de la Proclamația din Blaj (3/15 mai 1848). Cu acest prilej se elaborează 
de un grup de intelectuali Pronunciamentul de la Blaj, care este un act de protest 
împotriva alipirii Ardealului la Ungaria, votată de dieta de la Cluj în 1865. Pro-
nunciamentul este publicat în mai multe ziare ale vremii, printre care se numără 
și Federațiunea. Al. Roman este dat în judecată pentru „agitație” și condamnat la 
un an de închisoare (Vác, 18 ianuarie 1870 - 18 ianuarie 1871). Cu acest prilej scrie 
Iosif Vulcan faimoasa poezie Hora lui Alexandru Roman, care în timpul pro-
cesului memorandiștilor (1894) este adaptată vremurilor și, transpusă pe melodie 
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de învățătorul Gheorghe Bocu din Siștaroveț (Banat), devine cunoscută ca Doina 
lui Lucaciu, avînd un mare ecou în epocă. „Iată ce scrie Ilarie Chendi despre acest 
eveniment: „... rămîne fapt istoric că în acest timp o doină națională peste întreg 
pămîntul românesc, cîntată din sat în sat, din bordei în bordei, doina „mierlei 
din pădure” ce se tînguiește despre un martir român, ajuns „rob la unguri.” „E o 
doină veche și frumoasă, scrisă mai demult de dl. Iosif Vulcan cu motive populare 
și dedicată celui dintîi român osîndit pentru delicte de presă, profesorului regretat 
Al. Roman. Acum ea a fost localizată potrivit cu situația și dedicată părintelui 
Lucaciu, aceluia care prin înfățișarea sa și glasu-i ademenitor își cîștigase cea mai 
împurpurată aureolă dintre fruntașii politici.” După părera lui I. Chendi, Doina 
lui I. Vulcan și Noi vrem pămînt de G. Coșbuc constituie „momentele cele mai im-
portante ale curentului național ce-a trecut în acest deceniu (1890-1900-n.n.) prin 
poezia noastră... și de aceea și-au asigurat oarecare importanță istorică.”

Revista Federațiunea își încetează apariția în 1876, odată cu instaurarera 
regimului tot mai intolerant față de minorități al lui Tisza Kálmán.

Concepția politică a lui Al. Roman poate fi cunoscută în primul rînd din acti-
vitatea desfășurată timp de mai bine de două decenii în Parlament, ca deputat de 
Ceica (1865-1887). Pînă la venirea la putere a lui Tisza Kálmán (1875), Al. Roman 
este un politician activ, hotărît în susținerea cauzei românilor din Austro-Unga-
ria. Hărțuielile din Parlament, politica de nedreptățire din ultimele decenii ale 
secolului XIX au frînt elanul inițial al luptătorului, provocîndu-i tot mai multe 
nedumeriri și o tot mai evidentă resemnare. Între 1881-1887, de exemplu, ține o 
singură cuvîntare.

În discursurile, respectiv interpelările parlamentare, Al. Roman abordează cele 
mai presante probleme ale românimii. În 1865 pune la îndoială legitimitatea și ca-
racterul definitiv al unirii Transilvaniei cu Ungaria. În 1867, în cadrul discuției cu 
privire la repartizarea între Ungaria și Austria a datoriilor de stat, Al. Roman ține 
să reliefeze cîteva norme ale conviețuirii care nu sînt respectate: 1. Deși Ungaria 
este o țară poliglotă, naționalitățile sînt tratate ca „dușmani ai țării”; 2. Păstrarea 
identității naționale a naționalităților poate fi asigurată prin „autonomia” județel-
or; 3. În statul ungar nu se poate vorbi de o libertate a presei; 4. Românii din Un-
garia trăiesc cu „sentimentul asupririi și conștiința nedreptății”. Alocuțiunea și-o 
încheie cu o formulă obișnuită, aproape obligatorie pentru politicienii ungureni: 
„Națiunea maghiară și română au o misiune comună, providențială pe locul unde 
se află.” Cu prilejul dezbaterii legii din 1868 cu privire la naționalități, Al. Roman 
respinge, alături de ceilalți deputați ai naționalităților, proiectul supus dezbaterii. 
Analizînd proiectul depus de Deák Ferenc, Al. Roman spune că: „e o curată fan-



66

tasmagorie politică, pentru că titlul vorbește de egală îndreptățire națională, iar 
paragrafii nu fac altceva decât stabilesc domnia nelimitată a limbii maghiare, cu 
titlul de limbă de stat. Mai mult, decretează introducerea ei și în afacerile biseri-
cești, unde până acum nu era. ”

Cu prilejul dezbaterii legii electorale, în 1872, pledează pentru asigurarea votului 
universal. La sfîrșitul discursului, spune următoaele: „Eu așa cred că „patria” e 
compusă din toți locuitorii ei; că statul îl formează toți factorii săi și atunci sarci-
nele egale pretind drepturi egale. „Dacă „statul” sau „patria” e altceva, atunci fac 
atentă Onorata Casă că o astfel de procedură stârpește din sânul naționalităților 
credința în viitor și ce va fi oare când ele vor ajunge la convingerea că în patria 
aceasta, în statul acesta, ele pot fi asuprite dar fericite niciodată ”?

Despre legea cu privire la învățămînt, elaborată în 1879 de Trefort Ágoston și ap-
robată în același an de către Parlamentul ungar, Alexandru Roman, alăturîndu-se 
deputaților care vedeau în această lege „un atentat în contra naționalităților”, spu-
ne: guvernul „nu dă nici un crucer pentru școalele românești și totuși acuma vrea 
să introducă cu sila limba ungurească în școlele lor, întemeiate și susținute cu spe-
sele lor câștigate cu multă sudoare.” Proiectul de lege pentru introducerea limbii 
maghiare în învățămîntul secundar din 1883 este respins pe motivele: 1. Proiectul 
a fost elaborat cu excluderea deputaților români; 2. Certificatul de maturitate se 
elaborează în limbile maghiară și latină, cu excluderea limbilor naționalităților; 
3. Numărul de ore ținute în limba maghiară se dublează față de numărul orelor 
ținute în limba română; 4. Se încalcă autonomia școlilor confesionale; 5. Profesorii 
de naționalitate nemaghiară sînt obligați să învețe limba maghiară; Maghiarizarea 
învățămîntului duce la o memorizare mecanică a lecțiilor, fără a fi pricepute de 
elevi etc. Acesta a fost ultimul discurs pe care Al. Roman l-a ținut în Parlamentul 
din Budapesta. Retragerea din viața politică a lui Al. Roman, și nu numai a lui, se 
explică, în bună măsură, prin restricțiile necruțătoare introduse de Tisza Kálmán. 
Partenie Cosma se îndreptă spre Ardeal, politicienii de seamă ai românilor din 
Ungaria, cîți au mai rămas, dezamăgiți, cu idealurile spulberate, sînt nevoiți să 
se retragă la o slujbă de stat sau magistratură. Al. Roman se izolează la catedra 
sa universitară, continuînd să participe la ședințele Academiei Române, a cărui 
membru era din 1866, și să reprezinte românitatea de aici la manifestările cultura-
le din România.

Cînd, la 27 septembrie 1897, se stinge din viață, unul din foștii studenți scrie 
următoarele”: Roman a fost unul din bărbații generațiunii, cari desconsideră gre-
utățile, se jertfesc pe sine și au răsplata numai în triumful cauzei ce susțin... În 
marea operă a deșteptării naționale, Al. Roman a avut partea sa. Ca publicist, ca 
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profesor, ca deputat și ca bărbat de știință, dînsul a stat necontenit în serviciul 
națiunii sale. Ori unde și ori de cîte ori era trebuință, în tot locul și totdeauna, îl 
vedeam printre luptători, dîndu-și partea cea mai bună a sufletului... În cele lite-
rare și anume în calitate de profesor la Universitatea din Budapesta, a ridicat și 
ținut catedra la nivelul științei moderne și prin numeroșii săi elevi, a dat culturei 
naționale mulți propagatori destoinici, iar ca membru al Academiei Române, în 
materie de filologie, a avut o reputație bine stabilită, prin discuțiunile la care a luat 
parte mai de multe ori. ”

Note
1. Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea națională (1848-1881), 

Buc., 1974.
2. Teodor Neș, Oameni din Bihor, Oradea, 1937, p. 7-12; despre Al. Roman p. 104-128.
3. Zece ani de mișcare literară în Transilvania (1890-1900), Familia nr. 5. 1901, p. 54.
4. Octavian Metea, Alexandru Roman, Familia, nr. 9. 1966, p. 9.

Conviețuirea – Együttélés 1997. nr. 4. – 1998. nr. 1. p. 132-138.



68

150 de ani de la Revoluția din 1848
Revoluțiile românilor

În 1998 s-a împlinit un secol și jumătate de la revoluția patruzecioptistă. 
Cetățenii țărilor europene își vor aduce prinosul lor, iar istoricii vor evoca și 
analiza evenimentele care au zguduit din temelii o lume veche, patriarhală, 

neviabilă și au netezit calea spre modernizarea vieții sociale. De fapt, pentru țările 
din Estul și Centrul Europei semnalul care anunța începutul acestui lung și ine-
vitabil proces l-a constituit Revoluția franceză din 1789, care a fost nu numai fo-
carul generator al înnoirii sociale timp de mai multe decenii, ci și un fel de model 
pentru multe din popoarele europene care ajunseseră în stadiul de descoperire a 
propriilor valori și de înjghebare a națiunii politice, și de formare a propriilor state 
naționale. Abolirea iobăgiei, tendința de cucerire a independenței naționale și a 
unor drepturi politice și sociale au fost urmate numaidecît de o năzuință care a pus 
însă la o grea încercare conviețuirea diferitelor națiuni și grupuri etnice: formarea 
statelor naționale. În fruntea acestor lupte, unele extrem de dure, sîngeroase, al-
tele de „catifea”, a stat, cu cîteva excepții, o nouă forță socială, burghezia, care era 
cointeresată în înfăptuirea ideologiei sociale exprimate prin lozincile Revoluției 
franceze: LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE. Amploarea și caracterul 
revoluțiilor pașoptiste au depins, înainte de toate, de forța politică pe care a repre-
zentat-o, de la o țară la alta, burghezia. Spre exemplificare, să ne referim la caracterul 
revoluțiilor românilor din Moldova, Țara Românească și Transilvania. Revoluția 
românilor de la 1848 în Moldova și Muntenia a avut, înainte de toate, un caracter 
social, iar revendicările erau să fie cucerite pe cale pașnică; în Ungaria și Ardeal 
mișcarea revoluționară română a urmărit, în primul rînd, cucerirea egalității în 
drepturi, satisfacerea unor aspirații naționale, ceea ce a dus la conflictul tragic 
dintre unguri și români. Explicația o găsim în condițiile politice și sociale specifi-
ce ale celor două principate, respectiv ale românilor din Ungaria și Transilvania. 
 
Climatul epocii

Antecedentele revoluțiilor din 1848 ale românilor din principatele transcarpati-
ene datează din timpul răscoalei lui Tudor Vladimirescu, perioadă în care începe, 
sub influența Revoluției franceze, deșteptarea națională la români și lupta lor pentru 
desființarea relațiilor feudale, pentru libertate politică. Prin urmare, începutul perio-
adei moderne poate fi fixat la 1821, răscoala lui T. Vladimirescu fiind întîia mișcare 
pentru libertate în Principate. Ideile de deșteptare națională în Principatele Române 
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au pătruns pe două căi: una este influența franceză, care începe încă din epoca fan-
ariotă, a doua este înrîurirea Școlii Ardelene, introduse, în Muntenia, prin școala lui 
Gheorghe Lazăr din București, în Moldova prin școala lui Gheorghe Asachi din Iași. 
Despre începuturile renașterii naționale a românilor P. P. Panaitescu spune: „Din 
școlile întemeiate de Gheorghe Lazăr la București și Gheorghe Asachi la Iași a pornit 
îndemnul spre renașterea națională a românilor. Așadar școlii românești i se dato-
rește în primul rînd deșteptarea noastră națională și înfăptuirea eliberării și unirii 
Românilor. Prin influența franceză de o parte, prin școala românească înființată în 
principate sub înrâurirea Școlii Ardelene, de alta, s-a produs în mințile românești o 
deșteptare, o nevoie de schimbare a stării de umilință în care se afla poporul nostru. 
Prima încercare de a înfăptui această schimbare a fost răscoala lui Tudor Vladimires-
cu din 1821.” (Istoria românilor, Buc., 1990, p. 252-253)

În această epocă românii din Principate se măcinau între cele două mari puteri 
vecine, Rusia și Turcia, erau secătuiți de domnitorii fanarioți și depindeau, într-o 
oarecare măsură, de Imperiul habsburgic. În timp ce T. Vladimirescu ridică stea-
gul răscoalei în satul Cloșani (jud. Mehedinți) cu scopul de a scoate țărănimea 
din mizerie, a înlătura abuzurile boierilor greci și români, cerînd, pînă la urmă, 
doar retragerea grecilor fanarioți, în Moldova, Alexandru Ipsilanti, descendent al 
unei familii grecești din Fanar, fiul domnitorului Constantin Ipsilanti, dezlănțuie 
răscoala Eteriei grecești pentru eliberarea Greciei de sub dominația turcească. Re-
volta a fost pregătită în Rusia (Basarabia), dușman îndîrjit al Turciei, și declanșată 
în Principatele Românești guvernate de greci fanarioți. În Rusia trăiau mulți greci 
și sperau să cîștige sprijinul țarului Alexandru I, cu atît mai mult cu cît Al. Ipsilanti 
a fost educat în Rusia și devenise ofițerul armatei rusești. Rusia făcea însă parte din 
„Sfînta Alianță”, încheiată în 1815, împreună cu Austria și Germania, cu scopul de 
a înăbuși orice năzuință de libertate a popoarelor. Prin urmare, țarul dezaprobă 
mișcarea Eteriei, iar Ipsilanti este îndepărtat din armata rusească. Totuși, el intră 
cu armata sa în Moldova, unde este primit ca un eliberator. De aici, eteriștii intră 
în Țara Românească, la 27 martie 1821 ajung la București. Aici se izbesc de rezis-
tența lui Tudor Vladimirescu care, spre marea dezamăgire a lui Al. Ipsilanti, nu 
era dispus „să verse pentru țara grecească sîngele românilor.” Ipsilanti este nevoit 
să se mulțumească cu cîțiva dintre membrii Divanului boieresc. Primirea ostilă 
din partea lui Tudor Vladimirescu și vestea că turcii începură să treacă Dunărea, 
îl determină pe comandantul Eteriei să se retragă la Tîrgoviște. Nici poziția lui T. 
Vladimirescu nu era mai favorabilă: la nord eteriștii, la sud turcii. În luna mai, 
turcii se pregătesc să intre în București. Ei nu recunoșteau lui Tudor Vladimirescu 
dreptul de a se răscula și a avea o armată sub conducerea lui. E nevoit să se retragă 
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în Oltenia, unde avea mulți adepți, dar eteriștii îi întretaie calea. În urma trădării 
lui Iordache Olimpiotul, căpitanul care cumpărase pe șefii arnăuților și pandurilor 
nemulțumiți de cruzimea cu care pedepsea T. Vladimirescu pe cei care se luau 
după devastări și jafuri, este prins și dus la eteriști, care îl ucid cu mijloace bestiale. 
Armata lui Ipsilanti este învinsă de către turci la Drăgășani, iar el fuge la austrieci, 
care îl trimit la o închisoare din Muncaci, unde înnebunește. Turcii, după ce alun-
gă pe eteriști din Muntenia, trec în Moldova și înving rămășițele oștilor grecești.

Răscoala lui Tudor Vladimirescu a avut urmări benefice pentru români. Turcii 
înțeleseră că populația Principatelor Române nu mai e dispusă să se supună dom-
niei necruțătoare a domnitorilor fanarioți, pe de o parte, iar grecii fanarioți nu le 
mai sînt credincioși, pe de altă parte. Drept urmare, boierii munteni și moldoveni 
mai luminați cer de la Poarta Otomană numirea unor domni născuți în cele două 
țări. Demersul lor se sfîrși cu succes și sultanul numi ca domn al Țării Românești 
pe Grigorie Ghica, iar în Moldova pe Ioan Sandu Sturdza, act cu care se termină 
epoca fanariotă, nu însă și dependența de ruși și turci și rivalizarea dintre aceștia. 
Dimpotrivă, noul țar, Nicolae I, nu numai că promite grecilor sprijinul necesar 
pentru a-și putea cuceri independența, ci își extinde protectoratul asupra celor 
două Țări Românești. Pentru a premerge intervenția rușilor în favoarea grecilor, 
turcii încheie cu ei, în 1826, pacea de la Cetatea Albă (Akkerman). În baza acestui 
tratat s-a ajuns la un consens numai în problema administrării și stăpînirii Princi-
patelor Române. Cele două puteri au căzut de acord ca domnitorii munteni și mol-
doveni să fie aleși în viitor pe șapte ani de boierii români, dar alegerea lor trebuia să 
fie confirmată atît de Poarta Otomană, cît și de țarul Rusiei, care nu se mulțumi cu 
primirea, în Țările Românești, a unor drepturi egale cu ale sultanului, ci urmărea 
ocuparea celor două țări. În 1828, Rusia pornește împotriva Turciei, ajungînd pînă 
la Adrianopol, unde, din cauza puterilor apusene, este nevoită să se oprească și să 
încheie, în 1829, pace, în care se prevede independența Greciei și alipirea la Rusia a 
gurilor Dunării, iar într-o anexă privitoare la români se promite anexarea la Țara 
Românească a cîtorva cetăți de la nordul Dunării (Giurgiu, Brăila etc.), inclusiv sa-
tele care le aparțineau, libertatea românilor de a face comerț cu Europa, facilitînd 
destrămarea relațiilor medievale și formarea burgheziei române, dreptul de a-și 
alege domnitorii pe viață, care guvernau cu ajutorul unei adunări compuse din bo-
ieri, și de a-și reorganiza armata desființată la începutul epocii fanariote. Românii 
nu reușesc să scape de dominația otomană, totodată armatele țarului țin Principa-
tele Române sub dominația lor pînă în 1834, pînă ce turcii nu plătiseră rușilor des-
păgubirea de război. Este vorba de o dublă ocupație, respectiv de un dublu control, 
rolul conducător îl joacă însă rușii, care, datorită dominației tolerante a generalului 
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rus Pavel Kiseleff, introduc Regulamentul Organic, prima constituție a românilor 
(1831). „Regulamentul” a fost, în esență, același în ambele principate, iar în apli-
carea acestuia au jucat un rol determinant boierii români, depunînd temelia regi-
mului parlamentar. După retragerea trupelor rusești (1834), în Țara Românească 
este ales ca domnitor, pe baza prevederilor „Regulamentului”, Alexandru Ghica, 
iar în Moldova Mihail Sturdza. în timpul domniei lor începe lupta pentru inde-
pendență, pentru modernizarea și unirea Statelor Românești. Această etapă pre-
revoluționară stă sub semnul agitațiilor menite să îndeplinească aceste deziderate. 
 
Revoluția în Moldova

Nemulțumirile moldovenilor sînt cuprinse în „Petițiunea-proclamațiune” din 28 
martie 1848, alcătuită de un comitet de redactare, în frunte cu Vasile Alecsandri 
și Al. Ioan Cuza, viitorii făuritori ai României moderne. Prin această proclamație, 
care constă din 35 de puncte, se urmărește scopul de a înfățișa „starea critică a 
societății” și a „pune Moldova pe o cale de fericire”. „Petițiunea” conține, printre 
altele, „sfînta păzire a Regulamentului în tot cuprinsul și fără nici o răstălmăcire”, 
„ secarea corupției”, „siguranța personală”, „grabnica îmbunătățire a stării locuito-
rilor săteni”, „reforma școalelor pe o temelie largă și națională”, „ridicarea morală a 
clerului”, „ridicarea cenzurei” etc. Starea deplorabilă a moldovenilor este motivată 
prin regimul dictatorial, corupt și antiuman al domnitorului Sturdza, despre care 
Vasile Alecsandri spune, în mai 1848, în broșura „Protestație în numele Moldovei, 
a omenirei și a lui Dumnezeu” că este „dușmanul cel mai aprig al nației noastre”: 
„De 14 ani, Michail Sturdza răstălmăcește și calcă cuprinsul Regulamentului Orga-
nic în interesul său particular. El vinde rangurile boierești; vinde posturile Statului 
de la cele mai mici până la cele mai înalte; vinde scaunele clerului; vinde hotărîrile 
judecătorești; vinde măsurile administrative; vinde cinstea; vinde cugetul oame-
nilor; vinde drepturile patriei noastre! El vinde orice se poate vinde sau nu, și adună 
aur, milioane peste milioane, pe care le scoate afară din țeară, pentru ca să o sără-
cească mai mult!” (C. Bodea, 1848 la români, I, Buc., 1982, p. 385-386.)

Mișcarea revoluționară, mai precis revolta intelectualității din Moldova, 
nefiind susținută de păturile sociale oprimate, în timp ce o burghezie conștientă 
încă nu există, a fost reprimată fără nici un impediment.

Revoluția în Țara Românească

Nici revoluționarii din Țara Românească nu se gîndeau la „revolte sînge-
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roase, turburări înfricoșate, războaie civile, repezirea statului în anarhie”, ci 
la o revoluție efectuată pe cale pașnică, prin care „se înțelege o schimbare totală 
numai a acelor legi și guverne care prin nedreptatea lor apăsătoare de popoare 
nu mai puteau fi suferite și sub care popoarele gemeau fără a putea scăpa 
de sub ele decât numai ca prin o minune...” (G. Bariț, Scrieri social-politice, 
Buc., 1962., p. 125-126), Revoluția începu la 9 iunie 1848 la Islaz, unde se citi 
proclamația întocmită de Nicolae Bălcescu, care conține programul revolu-
ționar axat pe împroprietărirea imediată a țăranilor, înlăturarea protectora-
tului rusesc (cu admiterea însă a suveranității turcești), înlăturarea Regula-
mentului organic și înlocuirea lui cu o constituție care să asigure egalitatea 
în fața legii a tuturor cetățenilor, eliberarea și împroprietărirea clăcașilor, 
„o reprezentare mai echitabilă a diverselor clase ale societății în Adunarea 
Națională, libertatea presei, desființarea robiei etc. La București, în ziua de 
11 iunie, revoluționarii silesc pe domnitorul țării, Gheorghe D. Bibescu, să 
sancționeze noua constituție. După abdicarea lui Bibescu, din șefii mișcării 
se înființează un guvern provizoriu care urma să preia conducerea țării. Din 
noul guvern făceau parte Nicolae Bălcescu, Gheorghe Magheru, C. A. Ro-
setti, Ion Heliade Rădulescu, Nicolae și Ștefan Golescu, Cristian Tell, Ioan 
Brătianu. Guvernul provizoriu degeaba caută sprijinul unor țări străine îm-
potriva amenințărilor rusești, pentru că, în urma amenințării acestora cu 
război, turcii sînt siliți să intre cu armata lor în București și, la 13 septem-
brie, înfrîng fără nici o dificultate rezistența pompierilor din Dealul Spirii, 
iar fruntașii revoluției sînt exilați în străinătate. Intră și rușii cu armatele 
în Țara Românească. Pe malul Bosforului, la Balta Liman, Rusia și Turcia 
încheie (în 1849) o convenție prin care se restabilește protectoratul rusesc, 
precum și Regulamentul Organic. În baza acestuia, alegerea domnitorilor 
trebuia să fie aprobată atît de țar, cît și de sultan. După alegerea ca domnitor 
a lui Barbu Știrbei în Țara Ronânnească, iar a lui Grigore Ghica în Moldova, 
cele două armate străine părăsesc Principatele Române. Rușii trec în Tran-
silvania pentru a veni în ajutorul austriecilor.
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Revoluția românilor din 
Ungaria și Transilvania

Revendicările românilor din Ungaria și Ardeal treziți la conștiință națio-
nală sînt, în tîmpul revoluției patruzecioptiste, întru totul opuse năzu-
ințelor nobilimii și aristocrației ungare. Prin memoriile înaintate Curții 

vieneze, românii insistă asupra a două idealuri, ambele cu caracter național: re-
cunoașterea constituțională a națiunii române și autonomia Ardealului. Acestea 
constituie temelia pe care își zidesc românii ideologia și strategia națională. Sub 
influența Revoluției franceze din 1830, profitînd de spiritul liberal al epocii, româ-
nii reînnoadă firul luptei naționale după modelul Supplexului din 1791, cînd, în 
1834, episcopul greco-catolic Ioan Leményi de la Blaj și episcopul ortodox Vasile 
Moga de la Sibiu înaintează Curții un memoriu în care se cere din nou recuno-
așterea egalității în drepturi a națiunii române. În dieta din Pozsony (Bratislava) 
se discuta însă chestiunea unirii Ardealului cu Ungaria. Într-un spirit asemănă-
tor, în dietele ardelene din 1834-35 și 1837-38 sînt desprinse zone transilvănene ca 
„partiumuri” alăturate Ungariei, ridicîndu-se și problema unirii, în care românii 
vedeau un demers al ungurilor care viza deznaționalizarea celorlalte naționalități. 
În această etapă se fixase deja în conștiința păturilor conducătoare ale celor două 
națiuni că o conciliere între idealul național al ungurilor și cel al românilor este 
imposibilă, fapt ce a dus apoi la luptele sîngeroase dintre unguri și românii din 
Ardeal conduși de Avram Iancu. Discrepanța dintre cele două interese naționale 
devine evidentă și definitivă în toiul formulării dezideratelor naționale, în primele 
luni ale revoluției. Românii se adună la Blaj pentru a-și formula pretențiile, iar fi-
gura reprezentativă în luarea deciziilor și totodată ideologul principal este Simion 
Bărnuțiu, autorul a celor mai multe „manifeste” sau „proclamațiuni” din timpul 
revoluției. După unii istorici români, discursul rostit în catedrala din Blaj, la 2/14 
mai 1848, în ajunul marii adunări naționale, este cel mai important document 
revoluționar românesc din secolul al XIX-lea (ultima ediție a acestui document da-
tează din 1990, și a apărut la Cluj-Napoca, sub îngrijirea lui Ioan Chindriș). Sfîrși-
tul anului 1848 marchează declinul politic al lui Simion Bărnuțiu și al ascensiunii 
lui Andrei Șaguna, care a jucat un rol hotărîtor în cererea ajutorului rusesc îm-
potriva ungurilor.

Este știut că românii din Ungaria, din părțile Maramureșului, Crișanei și Bana-
tului nu împărtășeau programul intransigent al românilor din Ardeal (de dincolo 
de Țara Moților). Dacă românii de dincolo de Munții Apuseni, din Transilvania 
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„istorică”, țineau cu Austria, așteptînd de la Curtea vieneză îndeplinirea revendi-
cărilor lor naționale, românii din părțile ungurene erau adepții conviețuirii româ-
no-ungare, așteptînd de la Budapesta crearea condițiilor de conservare națională. 
Manifestul ”ungurenilor” a apărut în ziarul Pesti Hírlap, la care răspunde, la 31 mai 
1848, într-un apel Simion Bărnuțiu, Răspuns la proclamațiunea românilor din Un-
garia, publicat în Foaie pentru minte, inimă și literatură din Brașov. Iată cîteva pasaje 
din răspunsul lui Bărnuțiu, care pun în lumină lipsa le unitate a românilor: „Voi, 
fraților, încă n-ați ținut nici o adunare națională, ca să vă trageți seama și voi, nu nu-
mai pentru binele cel material care-l dobîndește tot omul prin ștergerea asupririlor 
individuale de iobăgie, ale decimelor și ale altelor asemenea, dar ca să vă trageți 
seama și pentru binele cel spiritual, adecă al naționalității voastre române. Așa voi, 
fraților maramurășeni, bănățeni, cei din părțile Biharului și pînă în Tisă, voi încă nu 
v-ați adunat niciodată la un Ioc, ca să vă înțelegeți ca frații cu frații de viitorul vostru 
național și să lucrați cu puteri unite ca să figurați și voi de azi înainte, ca națiune 
română, în istorie și să nu fiți numai lipituri ale unuia și altuia. Voi, dară, încă nu ne 
puteți da sfat pînă nu vă veți aduna în congres național, ca să judecați bine ce aveți 
de-a face ca națiune română. Toate proclamațiunile și toate vorbele care le îndreptați 
din Țara Ungurească cătră noi, le luăm numai ca niște vorbe ale unuia și ale altuia 
vorbitoriu în parte, și nu ca cuvintele tuturor fraților noștri, pînă cînd vom auzi că ați 
ținut și voi congres național, cum au ținut românii din Ardeal, frații voștri.

Noi dară, fraților, în loc de proclamațiune vă spunem numai aceea ce au făcut și ce 
au încheiat vreo 40 mii de români adunați în Cîmpul Libertății, dinsus de Blaj, în 15 
mai a.c. Acolo s-a proclamat națiunea română ca națiune stătătoare de sine pe teme-
iul libertății egale, românii au jurat credință înălțatului împărat, patriei și națiunii 
române, ca să-și apere limba și celelalte drepturi omenești, naționale, individuale ș.a.

Voi, fraților, ne înșirați bunătățile care le aveți acolo în Țara Ungurească, care dacă 
sînt așa cum le spuneți voi, noi ne bucurăm, ca frați de fericirea fraților lor. Dar noi 
nu pricepem aceea ce ziceți voi, că fericirea noastră ar atîrna singur de la unirea Ar-
deaului cu Țara Ungurească. Noi știm că fericirea atîrnă de la libertate, aceasta însă 
e legată de firea omenească, iară nu de unirea cu Țara Ungurească.

Timpul prezent, fraților, e timpul libertății, Ardealul, ca stat, e liber, supus numai 
împăratului, ca unui mare principe, neatîrnat de Ungaria. Prin unirea cu asta își 
pierde libertatea ca stat de sine și se face o parte a Țării Ungurești. Noi credem că e 
mai bine a fi liber decît supus altuia, pentru aceea nu voim a supune Ardealul Țării 
Ungurești, ci vrem ca să fie liber, să aibă legislațiunea sa și administrațiunea sa pro-
prie în Ardeal nu în Pesta. Mai încolo, voim și pretindem împărtășire atît în legisla-
țiune, cât și în administrațiunea statului nostru, și în aceasta să figurăm ca români, 
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adecă cu limba noastră română. Voi ziceți că sînteți liberi, iar noi robi. Fraților, luați 
seamă bine și veți vedea că ștergerea iobăgiei și a decimelor pe voi numai trupește 
v-au făcut liberi, iar sufletește sînteți mai robi decît pînă acum. Voi, fraților, n-aveți 
naționalitate recunoscută și garantită prin legi, și după spiritul legilor ungurești nici 
nu puteți avea. Limba română, ereditatea cea sîntă a voastră, n-are influință în trebile 
stalului, ea e condamnată și restrînsă numai în beserică, pînă le va plăcea ungurilor 
să o scoată de acolo. Apoi în casă, după legile ungurești, voi ca D-zeu însuși, cu muie-
rile și pruncii voștri numai pînă atunci puteți vorbi românește pînă cînd se va îndura 
ministeriul a vă îngădui. Aduceți-vă aminte de vorba de dăunăzi,  „ca să se întoarcă 
pre ungurime toate cărțile bisericești„; de asta nici nu veți scăpa, dacă va sta sistema 
voastră de acum. Voi bine știți că naționalitatea română fără limba română nu poate 
fi, și aceea încă o știți că libertatea fără naționalitate e ca și trupul fără suflet. Așadar, 
fraților, voi încă sînteți morți ca și noi, adecă sufletește, au dacă vreți politicește. 
Strămoșii noștri în timpurile cele barbare mai tare și-au apărat limba și naționalita-
tea decît viața... Vă mai spunem încă odată, fraților, că dacă nu vom câștiga limbii 
noastre influență în trebile statului, atunci limba și naționalitatea noastră e moartă, 
pe lîngă toate libertățile și deregătoriile care le pomeniți.

Fraților! Voi ziceți că noi n-avem viitoriu fără de voi. Asta noi o primim ca 
adevărată, însă sub condițiune dacă veți crede că nici voi încă n-aveți viitoriu fără 
de noi.

Ce să facem dară, fraților? Singur una ne trebuiește, să dăm mîna ca frații. Iar dacă 
s-ar întîmpla să nu putem da mîna curînd, cel puțin vă rugăm, fraților, să nu dați 
mîna cu altul în contra noastră.

Maramurășeni, bănățeni, cei din Sătmar; Bihor și din toate părțile, aduceți-vă 
aminte că sîntem frați și cum că, ca frați sîntem dători a ne ajuta unii pe alții în timp 
de nevoe.”

Eforturile lui Nicolae Bălcescu cu privire la 
„împăciuirea” românilor de dincolo și de din-
coace de Munții Apuseni s-au dovedit a fi zadar-
nice, precum și concilierea temporară dintre 
unguri și români, consfințită prin semnarea, la 
14 iulie 1849, la Seghedin, a Proiectului de pa-
cificare, care a avut loc prea tîrziu. Revoluția s-a 
terminat cu „înfrângerea” ambelor popoare. 

Conviețuirea-Együttélés,
Anul III., nr. 2-3, 1999.
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Kossuth és Bălcescu - az első kézfogás

Szegeden ma emléktáblát avatnak. Annak a Kossuth és Bălcescu által 1849. 
július 14-én aláirt Megbékélési tervezetnek a 150. évfordulója alkalmából, 
amelyet a történetírás az ezeréves magyar-román együttélés első kézfogá-

saként tart számon.
A Kárpát-medencében szálláshelyet kereső, majd államot alapító magyarok 

nemcsak Erdélyt vonják fennhatóságuk alá, hanem már a XII-XIII. században ki-
terjesztik kapcsolataikat, s egyben befolyásukat a mai moldvai és havasalföldi te-
rületekre, elsősorban vallási okok miatt. Az 1054. évi egyházszakadás után a keleti 
kereszténység, a bizánci eredetű ortodoxia és a római katolikus egyház képviselői 
kemény harcot vívtak a hívek megszerzéséért. A dokumentumok arról vallanak, 
hogy a Kárpátokon túli fejedelemségekben előbb voltak katolikus, mint görögke-
leti püspökségek. A külsőségekben vonzóbb szláv nyelvű vallásért, és a magyar ki-
rályok (Károly Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond) főhatósága elleni csatározásokban 
született meg mind a havasalföldi, mind a moldvai fejedelemség a XIV. század fo-
lyamán. A köztudat, különösen a románság körében mégis egy másik eseményhez, 
az 1437-38. évi Bábolna hegyi jobbágyfelkeléshez köti a magyar-román szemben-
állás kezdetét. E felfogás szerint, addig a románok jogegyenlőségben éltek, együtt 
a magyarokkal. A magyar és román parasztokból álló Budai Nagy Antal által ve-
zetett felkelés elfojtása érdekében kötött „Unió Trium Nationum” néven ismert 
megállapodás, vagyis a magyar, a székely és a román rendek összefogásában egyes 
román történészek nem a különböző nemzetiségű parasztság elleni fellépést lát-
ták, hanem a románságnak, mint önálló nemzetnek a társadalmi-politikai életből 
való kirekesztését. Mit sem törődve azzal, hogy „a magyar és a román országlakók 
közössége” állt szemben a „nemesek közösségével”, azzal, hogy abban az időben a 
parasztság nem képezhette a nemzet részét, nemzeti tudatról pedig végképp nem 
lehetett szó. Más kérdés, hogy ezt a nézetet a nemzeti, öntudatra ébredés korszaká-
ban eszközként használhatták fel a politikai küzdelmekben.

Ezzel az örökséggel, tetézve az 1784. évi Horea-féle felkelés konfliktusaival, a 
Supplex Libellus Valachorum (1791) felségfolyamodványban foglalt sérelmeivel ju-
tott el a hazai és az erdélyi románság a reformok és a nemzetté válás korszakába. 
A románságnak az önálló nemzetként való elismerésére és Erdély autonómiájá-
ra vonatkozó igénye keresztezte az egy és oszthatatlan magyar nemzeti felfogást, 
a történelmi Magyarország helyreállításával kapcsolatos törekvéseket. Ez az oka 
annak, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a két nép közötti 
tragikus összecsapást nem sikeralt elkerülni. Míg a történelmi Erdély románsága 
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Bécs mellé állt és tőle várta követeléseinek orvoslását, a Királyhágón inneni ro-
mánság, elismerve a történelmi Magyarország területi integritását és az „uniót”, a 
magyarokkal együtt vett részt a forradalomban, s Budapesttől várta nemzetiségi 
jogainak biztosítását. Kétféle megbékélésre volt tehát szükség a forradalmi harc 
sikeréhez, a román-román, és a magyar- román megbékélésre. A közvetítés nehéz 
feladatára a Havasalföldön korán elbukott forradalmi mozgalom vezéralakja, Ni-
colae Bălcescu vállalkozott, aki Pesten, Debrecenben, majd Szegeden tárgyalt Kos-
suth Lajossal és a forradalmi kormány képviselőivel. Jelentős segítséget nyújtott a 
megegyezéshez Teleki László, a magyar kormány párizsi képviselője, aki legalább 
annyira híve volt a két nép összefogásának, mint amennyire Bălcescu vagy Cezar 
Bolliac, akik a győztes magyaroktól várták a Kárpátokon túli románság forradal-
mi lángjának újraélesztését.

A Megbékélési tervezet, az Erdéllyel kapcsolatos követelés kivételével, teljesítet-
te a románok igényeit. A románokat külön nemzetiségként ismeri el, kimondja 
a szerb egyházból való kiválást, széleskörű nyelvhasználati, oktatási lehetőséget, 
közhivatali funkciók betöltését biztosítja, s ígéretet tesz egy teológiai kar létesítésé-
re. A megegyezés része egy román légió felállítása a magyar forradalom támogatá-
sára, ennek megszervezésére azonban már nem jutott idő. A megállapodást 1849. 
július 28-án a Nemzetgyűlés az első európai nemzetiségi törvény megalkotásával 
is szentesítette.

A megegyezés későn született, az oroszok segítségével a Habsburgok a magyar 
szabadságharcot vérbe fojtották. Ennek ellenére a Megbékélési tervezet a korszak 
jelentős dokumentuma, legtöbb elemét megtaláljuk az 1868-as nemzetiségi tör-
vényben is, de ez már a magyar-román együttélés egy későbbi fejezetét képezi.

Szeged, Klauzál tér, 1999.
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Bukovszki György üzenete
a magyar-román megbékülési tervezet 150. évfordulójára

Bukovszki György nagyszőlősi „ruthén” (ruszin) esperes 1867-ben a követ-
kezőket mondta: „A nemzetiségi eszmék olyanok, mint a tavaszi növény, 
mely ha egyszer a föld gyomrából kibújt, kalapáccsal sem lehet többé visz-

szaverni a földbe”. Mi az üzenete és a következménye ennek a találó, szép hason-
latnak? Nyilvánvalóan az, hogy a népek öntudatra ébredése, nemzetté válása és 
a nemzeti érdekek érvényre juttatásáért folytatott harcnak számos pozitív eleme 
van; színesebbé, s változatosabbá, egyben gazdagabbá tette életünket. Sajnos van 
egy másik üzenete is: a másság iránti intolerancia, a többség vagy az erősebb aka-
ratának érvényesítése a kisebbség, illetve a gyengébb felett. Amióta a népek öntu-
datra ébredtek, azt keresik, mi választja el őket egymástól, s nem azt, ami összeköti 
őket, miben mások és nem azt, mi a közös érdekük, hogyan tudna a másik felett 
uralkodni és nem azt, hogyan lehetne békében együtt élni; az előítélet dominál és 
nem a kölcsönös tisztelet, megbecsülés. Pedig elődeink régen, nagyon régen figyel-
meztettek a ránk leselkedő veszélyekre. Nem fogadtuk meg és nem alkalmaztuk 
Szent István királyunk intelmeit. Az 1861. évi turócszentmártoni szlovák nemze-
ti gyűlés országgyűlési felterjesztésében ugyanis a következőket olvassuk: „Már 
Szent István királyunk maga végrendeletében figyelmezteti Imre fiát arra, hogy »reg-
num linguae inbecille et fragile est« (az egynyelvű ország gyenge és törékeny); már 
ő azon atyai tanácsot adja neki, hogy az országban lakó különféle népek szokásait 
és erkölcseit tiszteletben tartsa; már őalatta e honnak egysége, integritása az abban 
lakott népek egymás közti jogegyenlőség elvére lön fektetve. Hogy azonban Szent 
István ideje óta ezen népek saját egyéni öntudattal bíró nemzetekké fejlődtek, s hogy 
ennek folytán hazánk egységes integritása többé nem a faj, de a nemzeti jogegyenlő-
ségben kényteleníttetik alapjait keresni, az sem a mi hibánk, s nem a mi érdemünk, 
de okvetlen kifolyása azon haladásnak, amely az Isten törvényeiből eredvén, útjában 
emberi törvények által fel nem tartóztathatik, se pedig vissza nem utasíttathatik”. 
Nem kis szkepszissel állapítják meg a honi nemzetiségek a honalapító intelmei-
nek negligálását: „És mégis ha hazánk az 1848. évi törvényes állapotát felvesszük, 
azt találjuk, hogy nemcsak régi országgyűléseink, nevezetesen az 1791-ki, 1792-ki, 
1805-ki, de újabb törvényeink is, különösen 1832/ 6-tól kezdve 1848-ig egyedül 
csak a magyarokat ösmerik el nemzetnek, egyedül a magyar nyelvről szólnak, mint 
nemzetiről, s hazairól, egyedül a magyarok nemzeti fejlődéséről s nyelvöknek kimű-
veléséről gondoskodnak, mirólunk ellenben említést sem tesznek, mintha mi, legidő-
sebb örökösei a közös hazának, saját hazánkban nem is léteznénk”.
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Kossuth Lajos

Íme a magyarsággal együttélő nem-magyarok sérelmei, amelyek 1848-ban elemi 
erővel törnek a felszínre. Még mielőtt Bălcescutól átvehette volna a Megbékélé-
si Tervezet szövegét, Avram Iancu, a magyarok ellen fellázadt románok vezetője, 
1849. július 15-én a következő üzenetet küldi a „Magyar Testvérek”-hez: „Testvé-
rek! - írta Avram Iancu - higgyétek el nekünk, hogy mi nagyon világosan látjuk és 
nagyon határozottan hisszük, hogy e két testvérhazában sem a magyar a román 
nélkül, sem a román a magyar nélkül létről és jövőről nem beszélhet. Hisszük és igen 
világosan látjuk, hogy mireánk és tireátok ma-holnap egy óriás elem akarja kezét 
rátenni, mely rövid idő múlva el fog nyelni bennünket és más, mint létezésünk nyo-
mai nem fognak fennmaradni. Mindkét részről látjuk a fenyegető veszélyt... és még-
sem tudunk megegyezni. Nem tudom, mi ok, irigység, vagy talán dölyfösség forgatja 
a kardot köztünk és köztetek, hogy még haldoklásban sem tudunk közelről beszélni 
egymással… A mi felkelésünk nem Ausztria csábítása következtében történt (mint 
ahogy önök erről tévesen vannak értesülve), hanem az erdélyi magyar konzerva-
tívok és arisztokraták zsarnokságai... miatt, akiknek a nép ebben a korban nem volt 
képes többé tűrni és akiktől az értelmiség egészen elkeseredett, kénytelenek voltunk 
fegyvert emelni és az ellen fordítani, aki tovább zsarnokoskodott felettünk és látha-
tóan elnyomja nemzeti lelkünket.” Befejezésül ezt mondja: „ha hisztek egy Istent az 
égben és egy hazát a földön, kezeljetek más eszközökkel bennünket, győződjetek meg 
felőle tökéletesen, hogy köztünk és köztetek a fegyverek sohasem dönthetnek: de ne 
késlekedjetek...”

A megegyezés nehezen és későn született meg, hiszen Avram Iancu őszinte és 
drámai hangvételű sorainak igazságában aligha kételkedhetünk. Kossuth moz-
gástere is igen szűk volt, a nemzetiségi kérdésben vallott nézetei is akadályozták 
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a gyorsabb cselekvésben. Hiába javasolta Teleki László, a kormány párizsi megbí-
zottja, Bălcescuval összhangban, hogy bármi áron egyezzenek ki a románokkal, 
mert különben mindkét fél áldozatul esik az abszolutista politikának.

Bălcescu intelme pedig az erdélyi románokhoz így hangzott: „A románoknak 
megmondtam, gondolják meg, rabok voltak eddig, s nem lehetnek egyszerre urak. A 
magyarok oldalán kell tehát maradniok még kissé alárendelt helyzetben is, de a jövő 
az övék, hiszen nemzetiségük alapvető biztosítéka Havasalföld, Olténia és Mold-
va szabadsága. Ezt pedig csak a magyarok segítségével lehet megszerezni. Vállalni 
kell az áldozatot a jelenben a jövő előnyeiért.” Végül a bölcs kompromisszum tette 
lehetővé, ha későn is, a megegyezést, amely azért született olyan nehezen, mert 
lényegében mindkét félnek át kellett értékelnie a nemzetiségi politikában eddig 
vallott nézeteit. Ennek jórésze azonban már a forradalom és szabadságharc bukása 
utáni időre maradt, amikor Avram Iancu-ék elgondolkozhattak azon, hogy a ma-
gyar szabadságharc elleni föllépésért mit kaptak a bécsi udvartól, Kossuth pedig 
az emigrációban jutott el igazán az egy és oszthatatlan magyar politikai nemzet 
koncepciójától a Dunai Konföderáció gondolatáig.

Ezer éve élünk együtt, jövőnket is csak egy jog- és esélyegyenlőségen alapuló, a 
nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, a nemzeti határokon felülemelkedő közös 
európai hazában képzelhetjük el. A XXI. század leckéje az lesz számunkra, hogyan 
tudjuk e nagy hazában megőrizni nemzeti értékeinket.

Conviețuirea – Együttélés 1999. Nr. 2-3. p. 8.
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Românii din Ungaria la sfîrșitul mileniului

Comunitatea românilor din Ungaria constituie una din cele mai mici și 
vestice ramuri ale românimii din Bazinul Carpatic. Nu a trăit niciodată 
într-o formațiune statală românească, fiind sortită, de la stabilirea ei în 

Capitală și comitatele (județele) din estul Ungariei, unei lupte permanente pentru 
păstrarea identității sale. Implicîndu-se relativ tîrziu în mișcarea politică și cul-
turală din Ungaria, trăindu-și identitatea în mod spontan, a reușit totuși să-și păst-
reze timp de două secole valorile sale specifice culturale și lingvistice.

La periferie, șansa unei etnii de a-și păstra identitatea este peste tot o chestiune 
extrem de dificilă, mai ales în caz că contactele dintre minoritate și majoritatea 
sa națională, datorită unor împrejurări istorice vitrege, sînt întrerupte sau inci-
dentale. Acesta este și cazul românilor din Ungaria de azi, dar, în pofida trecerii 
parțiale, la sfîrșitul secolului XVII și începutul secolului XVIII, la catolicism, co-
munitatea noastră a rezistat relativ bine influențelor străine pînă la despărțirea ei 
de cele cca. 3 milioane de români câți trăieau în această țară în 1920.

Perioada interbelică a fost cea mai ostilă etapă față de minoritățile -inclusiv față 
de români- din Ungaria, datorită tendințelor statului ungar de a-și reface vechile 
granițe. Lovitura sub centură a fost provocată de două împrejurări de asemenea 
fatale: refugiului intelectualități românești intimidate, restricțiile politice și cul-
turale ale guvernelor ungare. Izolarea românilor în cadrul statului maghiar a avut 
un singur „avantaj” și anume întărirea sentimentului de solidaritate, retragerea în 
lumea tradițiilor care s-au dovedit a fi mijloace excelente de conservare națională.

Etapa postbelică, mai ales între 1945-1956, a adus o evidentă reanimare a vieții 
culturale de odinioară, dar, o dată cu instaurarea regimului comunist, mani-
festările culturale au căpătat dreptat un caracter propagandistic care, din păcate, 
s-a perpetuat pînă la sfîrșitul anilor ’80, cînd o parte a intelectualității, dîndu-și 
seamă de ritmul alert al asimilării, a început o luptă de asanare a comunității și a 
valorilor ei, dar această etapă a fost de o prea scurtă durată, iar eforturile de a da 
o direcție profesională mai pronunțată activităților de „vitrină”, introduse în anii 
’50, s-au sfîrșit, o dată cu intrarea în vigoare a legii cu privire la minorități (1993), 
cu un evident eșec, împrăștiind, totodată, sămînța dezbinării în rîndurile comu-
nității, care în 1990 reușise să se adune în cadrul Uniunii Românilor din Ungaria. 
Evident, este vorba despre o unitate relativă și precară, dar fără precedent în istoria 
noastră.

Ranele provocate de dezbinarea care avut loc la începutul anului 1995, odată 
cu înființarea Autoconducerii Românilor din Ungaria, nu se vor vindeca de azi 
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pe mîine, dar este absolut necesară elaborarea unei concepții în jurul căreia se 
poate totuși depăna firul respectării diferitelor interese și al unei colaborări mai 
raționale și, în sfîrșit, care ar crea condiții mai optime funcționării instituțiilor și 
comunităților pe care le mai avem.

Românii din Ungaria trec prin cele mai critice momente ale istoriei lor de după 
cel de al Doilea Război Mondial. Oamenii de frunte ai vieții spirituale, deobicei 
reprezentanți ai generațiilor mai vîrstnice care erau români prin naștere și prin 
felul lor de a fi au fost înlăturați sau s-au retras ei înșiși din viața publică, lăsînd 
un gol în urma lor, iar generația care vine în un urma lor nu are nici conștiința, 
nici pregătirea profesională a înaintașilor lor. Toate acestea pot fi însă recuperate 
dacă scopul pe care îl urmăresc este acela de a slugi interese obștești. Știm însă din 
propria experiență cît de mult se deosebesc românii unii de alții în ceea ce privește 
felul de a gîndi, de a simți și a vorbi, cît de greu se înțeleg și cît de greu e a-i face 
să lucreze împreună. Parafrazîndu-1 pe Eminescu: „Nu mai există o comunitate 
română, ci numai putința de-a o închega”. Evident lecția pe care liderii vieții publi-
ce trebuie să o învețe este aceea că prin excludere, marginalizare, prin subminarea 
spiritelor creatoare nu se poate zidi nimic. Prin urmare, ultimul an al secolului 
20 ar trebui consacrat concilierii, toleranței, unei activități înțelepte, constructive, 
deoarece numai aceste îndeletniciri pot „închega”, crea un climat potrivit pentru  
o colaborare civilizată. În pragul unui nou an, la sfîrșitul mileniului, ar trebui să 
ne gîndim și la urmările grave în caz că vom reuși să ieșim din impasul în care am 
fost tîrîți de avîntul meschin al ultimilor 4-5 ani. Acest avînt meschin și egoist face 
ravagii ireparabile, distruge liantul care a ținut laolaltă așa și așa mica comunitate 
românească după Primul Război Mondial -solidaritatea.

1999



83

Exemplul înaintașilor

Conștiința națională a românilor stabiliți în părțile estice ale Ungariei de 
după Trianon a fost și continuă să fie extrem de precară și se manifestă 
doar cu silă mai ales față de unele momente istorice cu un pronunțat ca-

racter politic sau care se leagă de laturile adumbrite, tulburi ale conviețurii româ-
no- ungare. Printre acestea se numără și ziua de 15 martie, pe care ungurii o sărbă-
toresc an de an cu un fast deosebit. În fața unei întrebări fireaști ca „Noi, românii 
din această țară ce anume sărbătorim la 15 Martie” rămînem, cu foarte puține 
excepții, nedumeriți, dînd din uneri ca, de altfel, orișicînd sîntem constrînși de 
împrejurări să ne manifestăm public apartenența etnică. Dezorientarea se explică, 
pînă la urmă, prin părtinirea cu care atât istoricii maghiari cît și cei români au 
interpretat, nu o dată, evenimentele revoluționare din 1848-1849.

Românii din Ungaria de ieri și de azi nu și-au putut însuși aceste evenimente 
din momentul ce au fost considerați de unii istorici maghiari drept „trădători de 
patrie”, iar mai nou au apărut în unele lucrări istorice tentative de a face din clar-
văzătorul Nicolae Bălcescu un complice al lui Kossuth în conflictele pe care acesta 
le-a avut cu românii transilvăneni care s-au ridicat, în frunte cu Avram Iancu, 
împotriva revoluției și a luptei pentru libertate socială și națională a ungurilor. O 
abordare mai nuanțată a acestor evenimente istorice de o deosebită semnificație 
pentru ambele popoare, inclusiv rolul ambiguu pe care l-au jucat românii în vîr-
tejul revoluției, datează, la unguri, din anii ’80. O bună parte a istoricilor români 
contemporani însă, mai ales aceia care continuă să rămână în mrejele mușama-
lizărilor încetățenite în istoriografia română după cel de-al doilea război, este încă 
datoare cu creonarea unei imagini mai obiective a epocii pașoptiste din Ardeal. 
Cercetările mai vechi, pe de o parte, și cele de după 1989, pe de altă parte, oferă 
deja posibilitatea de a ne forma, în caz că este interes și voință, o imagine limpede 
despre evenimentele care au încheiat lunga epocă a feudalismului și au inaugurat 
etapa modernă a popoarelor europene, deschizînd, totodată, un alt capitol și în 
istoria conviețuirii naționalităților.

Cunoașterea și înțelegerea evenimentelor patruzecioptiste trebuie să pornească 
de la realitatea istorică, oricît de necruțătoare ar fi ea, și a nume de la disensiunea 
de opinii care exista între românii din Transilvania și Ungaria în acel timp în 
privința viitorului lor național. Românii de dincolo de Piatra Craiului, dezamăgiți 
de dominația ungurilor, s-am unit cu Habsburgii, așteptînd și în continuare de 
la Impăratu’ îndeplinirea revendicărilor lor fundamentale: autonomia Ardealului 
sub oblăduirea Vienei și recunoașterea românimii transilvănene ca o națiune de 
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sine stătătoare și cu aceleași drepturi de care se bucurau din 1437-38 cele trei nați-
uni (rînduri, stări) privilegiate: ungurii, sașii și secuii. Atitudinea prohabsburgică 
a românilor transilvăneni este cu atît mai stupefiantă cu cît era limpede că, în 
ciuda nemumăratelor plîngeri cuprinse în „supplex”-urile și memorandumurile 
adresate Curții vieneze, austriecii colaborau cu ungurii ori de cîte ori le dicta in-
teresele. Doleanțele transilvănenilor au fost cuprinse în magistralul discurs ținut 
de intransigentul politician român ardelean Simion Bămuțiu, la 2/14 mai 1848, 
în catedrala din Blaj, una din cele mai renumite cuvîntări politice pe care a ținut 
vreodată un român. Iată cîteva rînduri care poartă amprenta unor vremuri de o 
maximă încordare națională: „Știți ce schimbare se făcu și în vecina Țară Ungu-
rească de vre-o două luni încoace. Astăzi nu mai sînt legate mîinile ungurilor, cum 
credeau ei că erau legate mai înainte de guvernul din Viena. Ei au acum ministerul 
lor: numai persoana împăratului ca rege îi mai leagă de împărăție. Asta însă nu-i 
împiedică deloc să sboare cu repeziciunea vulturului către ținta dorinților ungu-
rești, către opera cea mare a unguririi tuturor popoarelor. Ei au publicat că vor 
să reverse bunătățile constituțiunii peste toți locuitorii țării fără să mai caute la 
religiune sau la naționalitate; toți locuitorii țării, zic ei, vor avea voia și iertarea să 
vorbească, să scrie, să se apere, și să-și descopere sentimentele în orice fel legiuit, 
adică censura nu va mai fi, și va fi libertate de tipar pentru toți. Miniștrii Ungariei 
nu vor guverna țara numai după capul lor și după plăcerea lor, cum fac miniștrii 
statelor despotice, ci o vor guverna după legile pe cari le va pune țara în dietă...; în 
dietă nu vor ședea numai conții, baronii, prelații și episcopii, ci se vor alege și se vor 
trimite deputați toți oamenii, cari vor avea calitățile cerute de lege; și aceasta va fi 
așa, pentru că de aci înainte toți oamenii vor fi cetățeni liberi... Dar mai e încă un 
lucru minunat, de care chiar și morții vor sălta de bucurie în morminte, cînd se va 
înființa și pe pămîntul Ardealului: acest lucru e ștergerea iobăgiei... Afară de aceste 
lucruri minunate, ministerul a mai publicat încă un punct: uniunea Ardealului cu 
Țara Ungurească. Ce fierbere și turburare a cășunat în țară uniunea aceasta, nu 
mai e nevoie s-o mai spun, că o știu toți. Aceasta însă să ne-o însemnăm, că uniu-
nea aceasta nu e nimic altceva decît contopirea pe care o doresc Ungurii demult... 
Ungurii leagă toate bunătățile vieții constituționale de uniunea cu Ungaria; ei zic 
că în uniune se cuprind toate.. și că fără ea nu e cu puțină nici o libertate. Și acum 
uniunea aceasta e la ușă: ce să facem?” (Discursul lui Simion Bărnuț, Buc., 1909, 
p. 26-32)

Nu toți fruntașii revoluției române din Transilvania adoptaseră poziția filo-
austriacă. George Bariț, bunăoară, face parte din gruparea care lupta pentru uni-
rea forțelor revoluționare românești cu cele maghiare.
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Mișcarea revoluționară a românilor din Ungaria și Banat (cca. un milion de sufle-
te) ia cu totul alt drum politic decît cel ales de românii din Ardeal. Fără să adopte 
nici ei o atitudine unitară, revendicările lor sînt de altă natură, iar la temelia lor 
stă solidaritatea cu revoluția ungurilor, aprobarea tendinței acestora de o refacere a 
Ungariei lui Sf. Ștefan, inclusiv unirea Transilvaniei cu Ungaria. Centrul politic al 
românilor bănățean era Lugojul, iar al românilor ungureni Aradul și Pesta. O par-
ticularitate a luptelor românilor de aici o constituie tendința de a sustrage biserica 
ortodoxă română de sub tutela sîrbilor, dînd astfel strădaniilor lor și un caracter 
confesional. Ideea de bază a programului înaintașilor noștri este opinia formulată 
atît de ortodocși, cît și de greco-catolici: patria lor este Ungaria, „poporul român 
numai împreună cu ungurii, ungurii numai împreună cu poporul român, într-o co-
laborare frățească, vor fi capabili să-și asigure supraviețuirea” (pastorală apărută în 
Pesti Hírlap, semnată de episcopul Vasile Erdélyi, 1 iunie 1848, p. 3). Sînt idei pe care 
le găsim cuprinse și în Petiția neamului românesc din Ungaria și Banat, elaborată de 
participanții adunării românilor ținute în Pesta, la 21 mai 1848. După ce se preci-
zează că „nația română și după mărturisirea istoriei e una dintre cele mai vechi nații 
în Ungaria” și că românii „de la început, după făcuta legătură, dînd mîna cu ungurii 
au apărat patria și pentru bunul aceleia lucrînd cu nemișcată statornicie”, Petițiunea 
cuprinde următoarele idei de principiu și doleanțe concrete: „Noi, în numele nației 
române din Ungaria, ca trimișii aceleia, declarăm coronatului împărat din Unga-
ria și pînă aci neprecurmat arătată credință, însuflețitori luptători pentru dreptate, 
mulțumire, către frații noștri unguri dragoste, iar cătră întîiul neatîrnătoriu minis-
terium unguresc simpatie și încrezămînt, mărturisind cum că ne ținem de cea mai 
sfîntă datorie, cu patriotică jertfire a ne lupta pentru mărirea coroanei ungurești și 
pentru întregimea împărăției.

Deci dară cînd principiile acestea le așternem și hotărît după chemarea noastră, în 
numele nației, cu cuvinte ferbinți înaintea ministerului petrecut de dragostea nației, 
totdeodată sîntem datori a mărturisi, cum că umblarea noastră nu să întemeiază pe 
acea ticăloșie omenească, care în orele mărimei însătoșată fiind de cercarea grației 
însuși de sine să supune, ci potrivit cu originea noastră romană, în timpul lipsei 
arătăm ungurilor cum că noi sîntem adevărați prieteni.”

„Cumpătatele dorințe” pe care înaintașii noștri le adresează „Ministeriului Națio-
nal” sînt următoarele: „ Durerile cari le pomenirăm să ating de soartea intereselor 
noastre naționale, și să nasc de acolo că slavismul încă înainte de cîteva sute de ani 
lipsindu-ne de literile noastre cele românești și vîrînd în toate cărțile noastre cele 
bisericești și școlasticești slovele lui Kiril, a voit nația noastră a o despărți de cătră 
Europa civilisată, pentru aceea ca așa prin o silă morală să o poată trage în cursa sl-
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avismului; și fiindcă originalul caracter al nației noastre nu s-a putut strămuta, a înt-
rebuințat și starea noastră cea isolată, fără de-a fi fost noi întrebați, acel soi al slavilor, 
care în anul 1690 a venit în pămîntul unguresc, a tras și pe nația românească cea de 
o lege cu sine sub aripile așa numitului Declaratorium llliricum, de la care timp hi-
erarchia (preoțimea) sîrbească a monopolisat toate trebile bisericești și școlastice cu 
cea mai mare stricare a nației noastre. Libertatea, egalitatea și frățietatea nu sufere ca 
într-o patrie să domnească un popor supra altuia... pentru aceea avem nestrămutată 
voință a ne despărți de cătră sîrbi în toate trebile bisericești și școlastice...

Așadară, poftim:
1. Ocîrmuire bisericească cu totul neatîrnată de la mitropolitul Carlovițului, 

care și pînă ce legiuitul nostru sinod în privința aceasta va hotărî, să ocîrmui-
ască provisorie, sub nume de vicar-mitropolit, luînd lîngă sine doi bărbați 
adevărați români, unul din ceata preoțească, iară altul dintre mireni.

2. Să se trimită sub președința unui comisar ministerial o comisie aleasă din 
români și sîrbi la număr deopotrivă, care cercînd starea fundațiilor bisericeș-
ti și școlastice, precum și starea și diplomele mănăstirilor, iară mai vîrtos că 
cine au fost fondatorii acelora, să poată sfîrși mijlocirea dispărțirei, ca să poată 
căpăta fieștecare parte, partea sa.

3. Să avem sinod dechilin și ocîrmurire bisericeasacă și școlastică neatîrnată, ai 
căreia mădulari să fie aleși numai dintre fiii nației noastre. După credința ce 
o avem cătră frații noștri unguri, și cu care credință, precum tare credem, și 
din partea lor vom fi întîmpinați, poftele noastre cele politice în următoarele 
puncturi le cuprindem:

a. Concetățenii români limba ungurească o cunosc de diplomatică, însă și 
ei așteaptă aceea, ca întrebuințarea limbei sale naționale neîmpedecată 
să se lase în biserici, la învățătura fiilor săi și pretutindea și în toate trebile 
nației noastre, cele din lăuntru:

b. Să se arădice lîngă ministrul cultului o secție (clasă) deosebită, care să 
ocîrmuiască trebile românilor, cele bisericești și școlastice și în care să 
se așeze numai români adevărați de legea răsăritului în care poporul are 
încrezămînt;

c. Să se întoarcă mai mare băgare de seamă de aci înainte asupra fiilor nați-
ei românești, cari pînă acum nu fără durere să priveau a fi trecuți cu 
vederea;.

d. La regimentele militărești mai cu seamă să așeze (aplicheze) ofițeri de 
români.”
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Abundența citatelor sînt motivate prin intenția de a evoca în autenticitatea lor 
aspirațiile înaintașilor. Multe dintre acesta își au și azi actualitatea lor, de aceea ele 
pot fi comemorate de urmași cu mîndrie și demnitate. (Vezi Cornelia Bodea, 1848 
la Români, vol. I, Buc., 1998, p. 509-510)

Foaia românească, nr. 11, 17 martie 2000, p. 1 și 3.
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Opt decenii de la semnarea 
Tratatului de la Trianon

„Nu puține sunt evenimentele și lucrurile despre care se vorbește mereu și 
mult, fară a fi îndeajuns de bine cunoscute. Așa se întâmplă în momente 
ale conversației curente, în discursul științific sau în cel politic. Frecvența 

și intensitatea fenomenului sunt proporționale cu interesul stîrnit de un fapt sau 
altul. Focalizarea atenției asupra lui determină formarea unei imagini unilatera-
le, cîteodată distorsionate de inflamarea spiritelor, dar implantându-se astfel în 
conștiința publică. Uneori faptul poate avea consecințe de-a dreptul nocive, alteori 
doar regretabile. Oricum e o datorie ca opinia publică să fie corect și complet infor-
mată, mai ales despre evenimente de primă însemnătate.” (Tratatul de la Trianon 
- amnezii voite. Magazin Istoric, nr. 2/2000, p. 5) Istoricul Camil Mureșanu și nu 
numai el, își formulează opiniile despre acest “eveniment de primă însemnătate”cu 
pretenția de a informa “opinia publică... corect și complet”. Strădanie lăudabilă! 
Sîntem obiectivi, cred, dacă recunoaștem realitatea și anume că istoricii români 
și maghiari, de exemplu, despre același eveniment emit opinii nu odată diferite și 
contradictorii. Citind numeroasele scrieri ale istoricilor maghiari apărute cu pri-
lejul împlinirii a celor 80 de ani de la semnarea faimosului și, totodată, mult defăi-
matului tratat, cititorul este întîmpinat cu aceleași promisiuni, care, de multe ori, 
rămîn numai promisiuni. Cîte națiuni, atîtea adevăruri? Evident, este vorba despre 
„adevăruri” interpretate, adeseori, după interesele unei anumite națiuni și nu după 
mult așteptatul principiu al obiectivității. Cert este că pentru români și popoarele 
ieșite învingătoare din întîia conflagrație mondială este “tratat de pace”, pentru cei 
învinși, pentru unguri, de exemplu, „dictat imperialist”. Pentru unguri înseamnă 
mutilarea Ungariei istorice întemeiate de regele Sf. Ștefan, pentru români îndepli-
nirea unui ideal național urmărit de mult timp. Pentru români constituie mate-
rializarea exemplară și judicioasă a principiului de autodeterminare a popoarel-
or, pentru unguri încălcarea grosolană a acestuia, din momentul ce pe teritoriul 
noilor state vecine constituite în baza deciziilor de la Trianon au rămas peste trei 
milioane de unguri despuiați de drepturile naționale pe care, de altfel, de-a lungul 
veacurilor nici ei nu le-au asigurat naționalităților aflate sub stăpînirea lor decît 
siliți de împrejurăriri și în momente critice ale statului ungar (vezi, de exemplu, 
anul 1849). Pentru unguri înseamnă pierderea a două treimi din teritoriul istoric 
maghiar, pentru români „reîntregirea patriei”, parcă Ardealul ar fi aparținut vreo 
dată unei formațiuni statale românești. Prin urmare, nu avem de a face numai cu 
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o chestiune pur națională, care în cadrul unui stat național, oricare ar fi acesta, nu 
se poate “rezolva”, ci cu un act foarte complex, interpretat în multe feluri.

Prin tratatul semnat, la 4 iunie 1920, în elegantul palat numit Trianon de lîngă 
Versailles, puterile Antantei au adus decizii grave, neconfirmate numai parțial de 
istorie, și cu privire la apartenența unor teritorii geografice imense, bogății na-
turale, căi comerciale, piață de desfacere a mărfurilor, cu privire la unele clauze și 
statute militare etc. Pe lîngă factorul uman, în cazul Ungariei, este vorba de o pier-
dere materială considerabilă, pentru România și celelalte țări vecine, dimpotrivă, 
cîștig enorm (cum l-au gospodărit, cum au știut să profite de aceste bogății, este o 
altă problemă).

Apare în mod firesc întrebarea: De ce ar fi preferat minoritățile Austro-Ungariei să 
se unească cu țările-mamă, mai înapoiate însă față de patria lor pe care o considerau 
drept țară de baștină? Iată un buchet al “gravaminelor” (doleanțelor) românilor, în 
interpretarea lui Aurel Lazăr, unul dintre fruntașii românilor intransigenți din Bi-
hor, în anii 1905-1918, idei pe care le împărtășeau liderii Partidului Național Român 
în unanimitate și care facilitează înțelegerea atitudinii liderilor români cu privire la 
problema națională. În ședința „Societății de sociologie” a lui Jászi Oszkár, în 5-6 
aprilie 1914, Aurel Lazăr spune despre situația naționalităților din Austro-Ungaria 
următoarele:

1. Pînă la 1438 (Uniunea celor trei națiuni - ungurii, sașii, secuii) românii se bu-
curau de aceleași drepturi și nu erau mișcări cu caracter național. Acestea apar 
pe vremea asupririlor religioase și vizau religia ortodoxă și distrugerea națio-
nalității române. Românii care au trecut la catolicism (Gh. Șincai, P. Maior, 
S. Micu-Klein, urmînd exemplul lui Inocențiu Micu-Klein) au luptat pentru 
păstrarea limbii și culturii române.

2. Supplex Libellus Valachorum, redactat în 1791, este nu numai cel dintîi do-
cument al mișcărilor naționale românești, ci constituie testamentul politic al 
românilor care a rămas valabil pînă la Primul Război Mondial.

3. Ideea națională nu numai că nu e în contrazicere cu libertatea și egalitatea, ci 
chiar le creează și luptă pentru acestea”. După Aurel Lazăr, românii luptă și 
pentru drepturile celorlalte popoare din Imperiul austro-ungar.

4. Ungurii, în schimb, în timpul revoluției din 1848-49, nu au dat dovadă de 
„toleranță, înțelegere, egalitate și frățietate”.

5. Revendicările naționalităților sînt întemeiate și nu contrazic intereselor statu-
lui. Drept dovadă, evocă semnarea de către Kossuth și Bălcescu a Proiectului 
de pacificare, la 14 iulie 1849, la Seghedin, urmat la 28 iulie a aceluiași an, de 
aprobarea primului proiect de lege pentru minorități.
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6. Legea naționalităților din 1868 nu a fost aplicată niciodată în Ungaria, dim-
potrivă, „istoria chestiunii naționalităților nu e decît o luptă necontenită, un 
șir nesfârșit de persecuțiuni pe terenul administrativ și politic, o neîncetată 
neîndreptățire, șicană și întemnițare” etc.

7. Din punctul de vedere al dreptului public și constituțional, națiunea maghiară 
a fost alcătuită numai din o parte a locuitorilor țării, facînd aluzie, probabil, la 
uniunea națiunilor privilegiate, din care românii, după 1438, nu făceau parte.

8. Toate popoarele au fost la fel asuprite de către aristocrație, străduindu-se să-și 
cîștige libertatea politică și să-și asigure dezvoltarea națională, ungurii, însă, 
în 1848, nu au mai aplicat naționalităților principiul de egalitate în drepturi. În 
1867, cînd s-au împăcat cu Viena, au regretat aprobarea legii naționalităților.

9. Legea naționalităților din 1868 este un conglomerat de contradicții practice și 
teoretice.

10. Ungurii urmăreau formarea unui stat unitar maghiar, mai tîrziu, favorizați 
de împrejurări, au trecut la o politică de maghiarizare cu forța, împiedicînd 
dezvoltarea unui popor de 3 milioane.

11. Teoria cu privire la națiunea maghiară unitară și indivizibilă este în contradi-
cție cu scopul unui stat ideal, iar spiritul maghiar, care este așezat la temelia 
instituțiilor și a sistemului de drept, nu permite afirmarea spiritului, caracte-
rului și particularităților popoarelor nemaghire. Pentru a pune capăt luptei 
dintre unguri și români trebuie soluționate durerile (gravaminele) românilor 
din imperiu, pe cure A. Lazăr le grupează în felul următor:

I. Doleanțe generale, a) Doleanțe morale: ungurii tratează poporul român 
fără simț de cultură și moralitate, iar în conducătorii lui văd numai ag-
itatori politici; b) doleanța politică se bazează pe faptul că românii sînt 
excluși din constituția statului, fapt care împiedică dezvoltarea naționa-
lităților, fiind în contradicție cu declarațiile cu privite la egala îndreptăți-
re a tuturor cetățenilor patriei; c) doleanța neîncrederii: statul nu asigura 
drepturi naționalităților pentru că nu are încredere în ele.

II. Doleanțe speciale: a) legea învățămîntului din 1907 (lex Apponyi) vi-
zează scopuri de deznaționalizare, creează bilingvism, or întîi trebuie 
învățată limba maternă, apoi limbi străine; b) în ciuda faptului că în ar-
ticolul 44 din legea din 1868 asigură dreptul la folosirea limbii materne, 
ea este înlăturată din administrație și justiție; c) interesele economice 
ale naționalităților sînt neglijate; d) confiscarea dreptului de asociere și 
întrunire, înăbușirea libertății opiniei și gîndirii libere, propagarea urii 
fața de români, procesele de presă etc.
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Pentru soluționarea problemei naționalităților, Aurel Lazăr propune:
1. Restabilirea armoniei sufletești, încurajarea culturii tuturor naționalităților, 

respectarea conștiinței naționale și a mîndriei popoarelor;
2. Restabilirea moralului în politică, admiterea unității de sentiment și unitate 

politică a românilor din patrie;
3. Să se renunțe la politica de maghiarizare forțată, la înăbușirea sentimentului 

național și să se asigure naționalităților libertatea individuală și colectivă (vezi 
Teodor Neș, Oameni din Bihor, Oradea, 1937, p. 543-547).

Aceste idei constituie temelia revendicărilor pe care își vor întemeia liderii Part-
idului Național Român politica la sfârșitul Primului Război Mondial. Proclamația 
de independeță a națiunii române din Ardeal, Crișana și Banat este formulată, nu 
întîmplător, în casa lui Aurel Lazăr din Oradea, la 12 octombrie 1918, și aprobată 
în prezența unor politicieni ca Vasile Goldiș, Alexandru Vaida-Voevod, Ștefan Ci-
cio-Pop, Aurel Vlad, Teodor Mihali, Ioan Suciu, Sever Dan și alții. Proclamația 
conține, printre altele, următoarea decizie: „Comitetul executiv al Partidului Națio-
nal Român din Ardeal și Ungaria, ca organ politic al națiunii române din Ardeal 
și Ungaria, constată că urmările războiului îndreptățesc pretențiile de veacuri ale 
națiunii române la deplina libertate națională. Pe temeiul dreptului firesc că fiecare 
națiune poate dispune, hotărî singură și liber de soarta ei - un drept care este acum 
recunoscut și de către guvernul ungar prin propunerea de armistițiu a Monarchiei 
- națiunea română din Ardeal și Ungaria dorește să facă acum uz de acest drept și 
reclamă, în consecință, și pentru ea dreptul ca, liberă de orice înrîurire străină, să 
hotărască singură așezarea ei printre națiunile libere, precum și stabilirea legăturii 
de coordonare a ei cu celelalte națiuni libere... Fară de organele delegate de adunarea 
generală sau alese din mijlocul său, așadar fară de Comitetul Executiv al Partidului 
Național Român, nimeni nu poate fi îndreptățit să trateze și să hotărască în treburi 
care se refer la situația politică a națiunii române. Toate deciziile și acordurile care 
s-ar lua și s-ar face fără aprobarea acestor organe, le declarăm ca nule și fără valoare 
care nu leagă întru nimic națiunea română. Națiunea română care trăiește în Mo-
narchia austro-ungară așteaptă și cere - după multe suferinți de veacuri - afirmarea și 
valorizarea drepturilor ei nestrămutate și inalienabile la deplina sa viață națională”.

Din proclamația de independență, aprobată cu o zi înainte de tratativele de la Arad 
(13-14 octombrie) dintre liderii Partidului Național Român și Jászi Oszkár și citită în 
parlamentul din Budapesta de deputatul Alexandru Vaida-Voevod, la 18 octombrie, 
reiese că Comitetul Executiv se manifestă ca un fel de guvern, iar națiunea română 
din Ungaria se desparte definitiv de autoritățile țării din care făcuseră pînă acum 
parte. Eforturile disperate ale lui Jászi Oszkár și delegației maghiare de a ajunge la un 



92

consens în privința unei viitoare conviețuiri, făcînd să se înțeleagă că partea maghi-
ară este dispusă să asigure, pe criterii etnice, o autonomie în 26 de comitate, au fost 
zadarnice, deoarece partea română a decis deja întreruperea tuturor legăturilor cu 
reprezentanții statului ungar. De fapt, acesta este motivul pentru care tratativele în 
discuție nu au fost mai mult decît o formalitate, destinele celor două popoare, după 
mai multe secole de conviețuire, evoluînd definitiv în direcții opuse.

Din voința proprie a românilor care trăiau împrăștiați în mai multe țări și grație 
deciziei extrem de favorabile adusă de puterile învingătoare pentru România, se 
formează, pentru prima dată în istorie, un stat român care, practic, cuprinde toți 
românii din această zonă a Europei. Înfăptuirea marei uniri are loc în anul 1918, în 
următoarea ordine: la 27 martie 1918 Sfatul Țării adoptă hotărirea de unire a Basa-
rabiei (care a făcut parte din Rusia după războiul ruso-turc din 1806-1812, încheiat 
cu pacea de la București) cu România; la 1 decembrie 1200 de delegați din Ungaria și 
Transilvania, în prezența unei adunări populare numeroase (după unii istorici cca. 
100. 000), decid unirea Transilvaniei cu Regatul României; la 18 decembrie este emis 
decretul prin care regatul român ratifică unirea Bucovinei (care din 1775 aparținea 
Imperiului habsburgic). Aceste decizii aduse pe plan local au fost consfințite prin 
decizia de la Versailles.

Caracterul precar al principiilor care au stat la baza Tratatului de la Trianon era 
evident de la bun început, cu atît mai mult cu cît nu a putut soluționa problema-cheie 
a popoarelor care s-au avîntat în marele război mondial: formarea unor state acăror 
granițe politice-administrative să coincidă cu granițele etnice. Apare numaidecît 
lupta împotriva deciziilor și pentru revizuirea acestora. Aceste tendințe sînt conc-
retizate prin Pactul Molotov-Ribbentrop (1939), prin dictatele de la Viena (1938, 
1940), în urma cărora România avea să piardă Basarabia, nordul Bucovinei și nordul 
Transilvaniei. După al Doilea Război Mondial, prin pacea de la Paris (1947), granițe-
le stabilite la Trianon au fost restabilite, dar prăbușirea regimului comunist a adus 
după sine și năruirea unora dintre statele care au fost refăcute după modelul Trata-
tului de la Trianon (vezi descompunerea Cehoslovaciei, Rusiei, Iugoslaviei). Odată cu 
prăbușirea acestor state, care nu au reușit să-și justifice viabilitatea, a fost spulberat 
și frumosul principiu al președintelui american Wilson cu privire la dreptul de au-
todeterminare al popoarelor, precum și idealul de a aduna în cadrul aceluiași stat 
toți membrii unei etnii. Cei care au lansat ideea unei Europe unite, vin să corecteze 
- mutatis mutandis - ceea ce s-a ratat la Versailles și Paris?

Conviețuirea – Együttélés 1999 nr. 4 - 2000. nr. 1. p. 3-6.
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Anatomia asimilării
(Preliminiarii: două afirmații, două reflecții)

I.

Cînd politicienii sau alte somități își deschid gura, spuma societății și, mai 
ales, partea ei care face politică sau este preocupată de problemele vieții 
publice comentează cele auzite în fel și chip, fapt firesc într-o societate 

democratică. În orice caz, nu rămîne impasibilă. Se agită mai ales ziariștii, uneori 
istoricii sau politologii. Așa ceva s-a întîmplat și cu declarațiile premierului Unga-
riei și ale episcopului nostru.

După Ștefan Crâsta (Adrian Năstase și Orbán Viktor au căzut de acord că nu sînt 
de acord, Foaia românească, nr. 31/2001, p. 4), premierul Ungariei ar fi spus la Tuș-
nad că “deși noi (guvernul Ungariei, n.n.)” facem totul ca ei (românii din Ungaria, 
n.n.) să se simtă acasă, se pune totuși problema dacă minoritatea română nu este în 
pericol de dispariție? Evident, este o întrebare retorică. Profeția prim-mininstrului 
este concepută însă de Alexandru Ardelean ca o amenințare la adresa românilor 
din Ungaria, chemînd la protest (Vînt nu se stîrnește din senin, Foaia românească, 
nr. 34/2001, p. 5). Nu cunoaștem contextul ideatic în care au fost rostite cele citate 
mai sus; este însă aproape sigur că - din momentul ce premierul Orbán Viktor a 
precizat că „este foarte greu ca o comunitate națională mică să-și păstreze ființa 
națională” - ele exprimă mai mult o îngrijorare și nu o amenințare, vizînd soli-
citarea unui sprijin din partea României. De ce stîrnește totuși nedumerire? Nu 
pentru că primierul Ungariei ar fi spus un lucru absolut nou, mai ales pentru cei 
care mănîncă pîine de minoritar etnic în Ungaria, ci pentru că enunțurile de mai 
sus sînt rostite de responsabilul principal al politicii față de minorități a statului 
Ungar. Iar dacă o minoritate națională e pe cale de dispariție, premierul țării res-
pective are una și alta de făcut pentru prelungirea vieții muribundului. Cu atît mai 
mult cu cît în țara noastră se face mare caz din soarta ungurilor din țările vecine. 
Or, din 1993, cînd a fost aprobată legea cu privire la minoritățile din Ungaria, de 
la care potentații politicii maghiare așteptau minuni, nu s- a luat nici o măsură 
pentru îmbunătățirea situației minorităților, pentru aplicarea în practică a preve-
derilor acestei legi. Dimpotrivă, din cauza unei subvenționări greșite, comunitățile 
așa-zise civile (asociațiile, formațiile cultural-artistice etc.), care și-au propus culti-
varea patrimoniului cultural se confruntă cu tot mai mari dificultăți, fiind sortite 
lîncezirii sau desființării.

Despre alocuțiunea pe care Prea Sfințitul Episcop Sofronie a rostit-o la Universi-
tatea de Vară de la Izvorul Mureșului am aflat din cotidianul ungar Népszabadság 
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(18 august 2001, p. 3), care a redat într-o formă trunchiată și vagă discuția cu privi-
re la situația românilor din țara noastră. Eva Iova revine cu un comentariu la cele 
întîmplate la Izvorul Mureșului (Realitatea doare cîteodată, Foaia românească, nr. 
34/2001, p. 3), fără să mai insiste asupra celor spuse de părintele Sofronie și alții, 
deși - fiind vorba despre o chestiune fundamentală - este important să știm cine 
ce a spus despre noi, mai ales dacă dorim să ne informăm în mod corect cititorii 
sau, reluînd firul discuțiilor de la Izvorul Mureșului, să purtăm un dialog din care 
am putea profita.

Presa românească dezbate problema asimilării în complexitatea ei, lăsînd să se 
înțeleagă nu numai caracterul ei reciproc, ci și suspiciunile, prejudecățile și incri-
minările din ambele părți care ar trebui depășite pentru a putea purta un dialog 
constructiv pe această temă existentă decînd există minorități naționale. Înainte 
de a reveni la acest subiect, iată o spicuire din presa țării vecine. Francisc Podoabă 
scrie în ziarul Ziua (20 august 2001), sub titlul Obsesii periculoase, următoare-
le: Aflat printre invitații ediției din acest an al Universității de Vară de la Izvorul 
Mureșului, episcopul românilor din Ungaria, Preasfinția Sa Sofronie a confirmat 
o realitate ce nu este cîtuși de puțin nouă: “Românii din Ungaria sunt pe cale de 
dispariție”. Întărindu-i spusele, omologul său din Harghita și Covasna, Preasfinția 
Sa Ioan, sublinia: “Situația este foarte gravă iar presiunile psihologice și culturale 
asupra etnicilor români în Ungaria sunt foarte mari”. Asemena semnale au mai 
fost lansate de-a lungul anilor, gravitatea lor neprovocînd însă emoții deosebite în 
România, fapt remarcat și de episcopul Sofronie, după a cărui părere “instituțiile 
de la București ignoră comunitatea românească din Ungaria”. Exagerată poate, 
afirmația ar fi greu de contrazis în situația în care Budapesta se crede îndreptățită 
să supraliciteze, printr-o lege specială, interesele și drepturile minorităților maghi-
are din țările vecine cu Ungaria, dar le nesocotește flagrant pe cele ale etniilor mi-
noritare trăitoare în perimetrul propriilor granițe, chiar dacă în vorbe se arată - de 
ochii opiniei publice internaționale - protectoare ale acestora. “Curierul românesc” 
(Românii din Ungaria, amenințați cu dispariție totală, semnat E. G., 20 august 
2001) face aluzie la cele apărute în Népszabadság: în curînd, din cauza imenselor 
presiuni de asimilare, în Ungaria nu va mai rămîne nici un român, a declarat, în 
cadrul lucrărilor Universității de vară de la Izvorul Mureșului, Sofronie, episcopul 
românilor ortodocși din Ungaria citat de cotidianul budapestan Népszabadság. În 
prelegerea sa, el a arătat că a fost trimis în Ungaria în al 12-lea ceas și „nu sînt con-
vins că peste 10-15 ani va mai fi acolo vreun român”... Potrivit episcopului Ioan, 
românii din Ungaria se confruntă cu dificultăți asemănătoare celor cărora trebuie 
să le facă față conaționalii lor din Secuime, din județul Harghita și Covasna. „Dacă 
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nu vom fi vigilenți, vom putea pierde Transilvania fără nici un foc de armă”, a 
adăugat episcopul. Cele două citate, mai ales cel din Azi, sînt împestrițate cu une-
le comentarii ale ziariștilor, stîrnind dubii cu privire la redarea autentică a celor 
spuse în cadrul dezbaterilor de la Izvorul Mureșului. Mai verosimil și nuanțat pare 
af i dialogul difuzat de Radio România Actualități (16 august 2001, ora 22:25, emi-
siunea „24 de ore”): Reporter: În privința românilor din Ungaria, episcopul Sofro-
nie consideră că Biserica Ordoxă a ajuns prea tîrziu și nu se mai poate face aproape 
nimic pentru minținerea identității și spiritualității naționale a celor 10-12 mii de 
români care trăiesc în țara vecină. PS. Sofronie, episcopul românilor din Ungaria: 
„Din păcate noi suntem acolo pe cale de dispariție, și asta este o realitate. Nu vreau 
să incriminez pe nimeni pentru lucrul acesta, dar este un proces inevitabil al cărui 
martor trist sînt. Nu știu dacă peste 10 sau 15 ani se va mai putea vorbi despre 
români în Ungaria, pentru că probabil vor dispărea. Fenomenul căsătoriilor mixte 
este atît de generalizat și forța de atracție a civilizației maghiare este atît de puter-
nică, nu mai vorbesc de performanțele economice ale țării vecine, de absorbția ei 
rapidă în UE, care fac desigur pe oameni să se gîndească și în alte chei, nu neapărat 
după tipicul nostru cunoscut.” Cuvintele PS Sofronie merită toată atenția, deoare-
ce conțin cîteva elemente esențiale ale asimilării, care trebuie luate în considerare 
cînd analizăm acest proces; căci este vorba despre un proces relativ îndelungat, de 
aceea remarca după care „peste 10 sau 15 ani nu se va mai putea vorbi despre româ-
ni în Ungaria” este exagerată. Nu este însă exagerată aluzia politicienilor maghiari 
cu privire la nepăsarea statului român față de românii din Ungaria. Cu atât mai 
mult cu cât această indiferență durează deja de un secol. În această lungă perioadă 
petrecută în o totală izolare națională apare la ei un complex de inferioritate din 
cauza cunoașterii nesatisfăcătoare a limbii materne, compensată de mândria că 
pot trăi într-o societate mai cultivată și civilizată. Evident, România e responsabilă 
de soarta românilor din Ungaria.

Cele două observații referitoare la același fenomen, asimilarea, au stîrnit, pînă 
acum, două reacții, una fulminantă (Al. Ardelean) și una mai ponderată, dar nu 
lipsită de mustrări și îndemnuri la acțiune al Evei Iova, care își încheie articolul 
pomenit deja în felul următor: „Declarațiile Episcopului ne supără, ne face să ne 
simțim prost, ne dor. Dar oare ne dor atît de tare încît să ne punem serios pe gîn-
duri?”

Adevărul într-adevăr doare, dar nu avem nici un motiv să ne supărăm, căci PS. 
Sofronie a spus, în esență, un lucru adevărat. De ce acolo și nu aici, la noi acasă 
dezbatem asemenea probleme (să zicem, în cadrul unei consfătuiri naționale) este 
o altă anomalie a vieții noastre publice care ar merita și ea o “feștanie”. Iată, prin 
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urmare, un moment excelent pentru a ne confrunta cu cea mai gravă problemă a 
comunității noastre, la care trebuie să ne angajăm, chiar dacă trebuie să spunem 
și lucruri dureroase și care au o mulțime de aspecte contradictorii, dintre care se 
remarcă, fără îndoială, două configurații inseparabile: 1. Sîntem asimilați în mod 
conștient de statul în care trăim? 2. Ne asimilăm de voie, din propria inițiativă, 
dinadins sau în mod spontan, natural, influențați de mediul cultural și social în 
care trăim?

În sfîrșit, trei sînt, cred, întrebările la care noi, români din Ungaria, ar trebuii 
să răspundem: Cum ne asimilăm? Cum sîntem asimilați? Ce ar trebui să facem 
pentru a ne prelungi viața?

Foaia românească, nr. 36/2001, p. 5.
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Anatomia asimilării
(Considerații generale, atitudini)

II.
“Noi avem puțini români adevărați.”

(A.Tr. Laurian)

Poate că întrebările Cum ne asimilăm? sau Cum sîntem asimilați? (Vezi 
Anatomia asimilării, Foaia românească., nr. 36., 2001, p.5) au fost ceva 
mai pretențios formulate în comparație cu spațiul limitat pe care îl poate 

oferi un jurnal cu un profil atît de divers cum este săptămînalul nostru. O analiză 
complexă, pe care o reclamă procesul de integrare a unei colectivități umane în 
altă colectivitate, schimbarea de cod, cum ar spune un cercetător, necesită o exe-
geză efectuată cu precauție. Descrierea amplă, cu argumentația necesară, și din 
perspectivă istorică este o operație inevitabilă pentru a înțelege situația în care 
se găsește azi comunitatea românilor din Ungaria. Într-o formă mai puțin pre-
tențioasă, asimilarea, fiind cea mai gravă problemă a comunității noastre în etapa 
de după Primul Război Mondial, a fost abordată în paginile acestei gazete de mai 
mulți colaboratori, mai ales în paginile seriei noi, ca, de exemplu, Ce români sîn-
tem noi de Eva Iova (Foaia românească, nr. 11/2000, p. 1), Qou vadis, române? de 
Ștefan Crâsta (Foaia românească, nr. 31/2000, p.5), fără ca să fi stârnit însă un ecou 
deosebit. Faptul este ușor de explicat.

Discursul despre asimilare nu are la noi o tradiție. Subiectul a fost și continuă 
încă să fie un fel de tabu chiar și în lumea cercetătorilor. În ultimele două decenii 
se recunoaște faptul că grupurile etnice din Ungaria, implicit românii, sînt pe cale 
de dispariție, dar totul rămîne la nivelul constatării. De ce? Pentru că în conștiința 
opiniei publice asimilarea este un fenomen grav, condamnabil și inadmisibil, de 
aceea se invocă de obicei un țap ispășitor și nimeni nu își asumă răspunderea pent-
ru acest regres (deculturație). Nici asimilatorul, nici cel asimilat. Nu cunoaștem de 
altfel nici o majoritate națioală care ar recunoaște că asimilează sau că asimilează 
intenționat, în cel mai bun caz admite că în țara sa este vorba despre o asimilare 
naturală. Naționalitatea în discuție este înclinată să facă reproșuri majorității, de 
cele mai multe ori întemeiate. Întemeiate zic, deoarece ori de cîte ori o minori-
tate națională este constrînsă să se înstrăineze de valorile sale naționale (limbă, 
cultură etc.), avem de a face cu un demers care reflectă perplexitatea majorității. 
O renunțare cu voia (indiferent din ce motive) la identitatea originală continuă 
să rămînă în sfera incredibilului, mai ales în Europa Centrală și de Est. Faptul că 
a doua sau a treia generație a românilor stabiliți în SUA nu mai moștenește lim-
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ba maternă este acceptat ca un fenomen firesc. În cazul asimilării minorităților 
naționale din Ungaria însă, datorită prejudecăților bine cunoscute, uneori lipsei 
de informație,în țările vecine se vorbește, cu foarte puține excepții, despre o dez-
naționalizare forțată sau disimulată a statului ungar. În articolul din nr. 36/2001 
al Foii românești am redat ceea ce a spus episcopul de Harghita și Covasna despre 
noi: „Situația este foarte gravă, iar presiunile psihologice și culturale asupra etni-
cilor români în Ungaria sunt foarte mari.” Oare la ce se referă Preasfinția Sa Ioan? 
Și unde a fost pînă acum? Și unde a fost România după 1918-1920? Adevărul este 
că în Ungaria contemporană sînt asigurate de către puterea politică aproape toate 
condițiile pentru ca minoritățile naționale să-și poată manifesta (dar nu și păstra!) 
identitatea, asigurîndu-li-se posibilități de care nu vor sau nu știu să profite. (Evi-
dent, din motive obiective. Prin „motive obiective” înțelegem urmatoarele: pentru 
românii din Ungaria statul român niciodată nu a constituit un model de urmat, 
nu au fot mândri de el, nu au vrut să se unească cu el, în ciuda demersurilor de asi-
milare ale ungurilor; după Trianon au rămas atât de puțini încât nu mai au șansa 
păstrării ci numai a posibilității de prelungire a identității naționale.)

E necesar să facem și o precizare metodologică. În general, procesul asimilării 
este conceput ca un fenomen omogen. Din momentul ce are însă două “personaje” 
(cel care asimilează și cel asimilat), reprezentînd, de cele mai multe ori, două ati-
tudini și interese contrare, nu o dată contradictorii, facem o ușoară delimitare și 
divizăm fenomenul în două părți, căutînd să descriem atît factorii care cauzează, 
cît și factorii care suferă mutațiile. Fiind vorba despre un demers incomod, contra-
dictoriu, sensibil și complex, pretenția de a ajunge la un consens privind motivele 
care determină schimbările ce au loc în sferele cele mai profunde ale eului este, 
evident, o iluzie. Cu atît mai mult cu cît cauza înstrăinării diferă de la un individ 
la altul, de la o țară la alta etc.

Asimilarea are și un substrat etnopsihologic. De aceea, tangențele ei cu imagolo-
gia, iar în cazul celor implicați în acest proces cu autoimagologia (imagine de sine) 
sînt evidente. În acest proces determinantă este atît atitudinea pe care minoritatea 
națională o adoptă față de majoritatea națională (dominantă), de posibilitățile pe 
care aceasta o oferă minorității pentru a se afirma în viață, cît și față de valorile 
culturale proprii. Nu dispunem de o definiție acceptată în unanimitate, dar asi-
milarea este concepută de cei mai mulți politicieni ca un proces de integrare a 
unei colectivități umane în altă colectivitate, prin care aceasta își pierde propriile 
caracteristici (limbă, cultură, obiceiuri etc.) După părerea noastră, asimilarea nu 
este identică cu integrarea, aceasta din urmă reprezentînd nu un proces încheiat, 
contopirea desăvîrșită, ci o încadrare în societate, o armonizare cu națiunea ma-
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joritară și, totodată, păstrarea identității. Înaintașii românilor din Ungaria de azi 
s-au integrat (definitiv) din punct de vedere economic, politic și social în societatea 
maghiară în perioada reformelor (1820-1848), prin însușirea aspirațiilor politice 
ale ungurilor cu privire la refacerea statului de odinioară, ceea ce s-a manifestat 
prin loialitate față de stat, respectarea legilor acestuia, îndeplinirea obligațiilor ce 
derivă din acest act etc. De accea, în cazul lor se poate vorbi despre o aculturație 
lentă, care a început deja la începutul secolului al XIX-lea. Decizia “ungurenilor” 
nu a fost acceptată de românii din Transilvania istorică, fapt care a dus la o disensi-
une care a persistat pînă în pragul Primului Război Mondial.

Procesul îndelungat al asimilării începe cu desprinderea din colectivitatea de 
baștină, în cadrul căreia i s-a cristalizat identitatea (limba, cultura, mentalitatea 
și conștiința de apartenență la această colectivitate; factorul afectiv). Distanțarea 
se face pe două căi, una geografică, spațială, care are drept consecință întrerupe-
rea contactelor vii cu comunitatea părăsită și una emoțională, cu două înțelesuri: 
îndepărtare de vatra strămoșească și apropiere de o lume necunoscută (sau mai 
puțin cunoscută), străină (limbă, cultură etc.). În cazul românilor din Ungaria de 
azi imaginea este cu ceva mai nuanțată, deoarece ei s-au stabilit pe meleagurile 
actuale (în secolele XVIII și XIX) prin “migrațiune interioră”, venind din zonele 
aceluiași stat, cu o populație mixtă (maghiară și română). Cei care au format o co-
munitate (localitate) pur românească de obicei au reușit să-și păstreze identitatea 
pînă în zilele noastre, cei care au trăit împreună cu ungurii, formînd o minoritate 
față de ei, timp de aproape trei secole, s-au înstrăinat de spiritul românesc și au 
dispărut în marea ungurilor. (Românii din Nyírség și Bihorul unguresc.)

Motivele asimilării sînt multiple, în cazul românilor din Ungaria trei s-au dove-
dit a fi determinante:

1. Situarea lor la periferia națiunii române, fiind loviți în permanență de valo-
rile culturii străine (socializarea în cultura maghiară);

2. Întreruperea legăturilor culturale vii cu majoritatea națiunii române, înainte 
de consolidarea conștiinței naționale și închegarea limbii române comune 
(standard), decalaj pe care niciodată nu l-au mai putut recupera;

3. Dezvoltarea economică și socială a ungurilor (și germanilor) a fost mai dina-
mică, constituind o continuă provocare pentru comunitățile rurale, tradițio-
nale românești (modelul de urmat devenise civilizația germană și ungară).

Structurile vechi, patriarhale și, înainte de toate, confesiunile au contribuit în 
mare măsură la păstrarea identității naționale a românilor, dar nu au fost capabile 
și suficiente să împiedice asimilarea. Astfel, înstrăinarea ia amploare nu numai 
la orșe, ci și în lumea rurală din momentul ce vechile tradiții și obiceiuri (jocul, 
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șezătoarea, conviețuirea a mai multor generații, pierderea gospodăriilor private 
etc.) își pierd funcțiile și, datorită modernizării vieții sociale, sînt înlocuite cu alte 
forme de distracție și îndeletniciri sociale. Destrămarea satelor cu populație româ-
nească devenise un fapt împlinit în Nyírség pînă la Primul Război Mondial, în 
județul Hajdú-Bihar pînă în anii 1950-1960. Românii din județele Békés, Bichiș și 
Csongrád, în ciuda pierderilor imense, au reușit să-și prelungească viața. Parcur-
gerea drumului vieții naționale a acestei comunități românești, de la o prezență 
viguroasă la o dispersare și dizolvare constituie un demers dureros, dar nu lipsit 
de semnificații. De fapt, românii lăsați în Ungaria în urma semnării Tratatului 
de pace de de la Versailles sunt o victimă a încăierărilor dintre state și națiuni, a 
tocmelilor dintre ele, demonstrînd că aplicarea principului cu privire la autode-
terminarea popoarelor a lui Wilson în această parte a lumii a fost efectuată cu o 
mare doză de relativitate. Izolaționismul în care ajunge mica comunitate română 
în Ungaria de după Trianon nu mai face posibil continuarea vieții românești de 
dinaintea Primului Război Mondial.

2001
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Românii din Giula în secolul XIX
(note de lectură)

Cartea profesorului Florea Olteanu, Românii din Giula în secolul al XlX-
lea (Giula, 1999), constituie, probabil, cea mai importantă contribuție de 
pînă acum la cunoașterea comunității românești din orașul bichișean, 

devenit, după Tratatul de la Trianon, “capitala românilor din Ungaria”.
Reconstituirea trecutului românesc din oraș e făcută cu acuratețea cercetătoru-

lui conștient de rolul covîrșitor al informației temeinice, bazată pe o largă docu-
mentație, ceea ce vine să îndeplinească poate cel mai important obiectiv care se 
impune față de cercetare: informarea și orientarea cititorului doritor de a-și cu-
noaște destinul. De la bun început ne întîmpină o informație care, deși este împ-
rumutată dintr-o lucrare publicată a lui Veress Endre, ne invită la dispută sau o 
reevaluare a uneia din cele mai controversate probleme care preocupă tagma cer-
cetătorilor și anume aceea cu privire la data stabilirii înaintașilor noștri în această 
zonă, respectiv în orașul Giula. Faptul că în 1525 deja pe domeniul giulan trăiesc 
40 de familii de iobagi români și că elementul românesc este prezent și în timpul 
ocupației turcești (vezi însemnările călătorului turc Evlia Cselebi din 1660-1664), 
chiar dacă nu constituie un argument incontestabil al continuității, ne face să fim 
mai precauți în ceea ce privește fixitatea cu care am susținut pînă acum teoria după 
care românii s-ar fi stabilit pe aceste meleaguri în perioada de după alungarea tur-
cilor. Prezența lor în acest oraș din cele mai vechi timpuri poate fi o explicație de ce 
aici găsim ceea mai mare și viabilă comunitate românească din comitatul Bichiș. 
Chestiunea devine și mai complicată dacă ținem seamă de faptul că în armata 
turcească care staționa pe teritoriul Ungariei (de fapt în cetățile ocupate) găsim o 
amestecătură de etnii din Balcani, printre care și mulți vlahi (aromâni).

Evoluția demografică a populației românești este urmărită de la aparația prime-
lor conscripții și recensămînturi, prin urmare cel din 1773, respectiv 1784-1786. 
Conscripția comitatensă din 1773 nu este însă potrivită pentru stabilirea număru-
luui populației românești, deoarece din cei 1369 ortodocși înregistrați, 31% din po-
pulația orașului (4316), nu știm cîți au fost de naționalitate română, fiindcă în oraș 
trăiau și sîrbi, care au excelat în apărarea cetății. Nici primul recensămînt efectuat 
în Monarhia austro-ungară (1784-1786) nu înregistrează populația după naționa-
litate, ci după religii și alte criterii sociale. Cert este însă faptul că numărul orto-
docșilor a crescut cu 34,9% față de 1773 (din 7744 locuitori 2106 erau ortodocși), 
ca în prima parte a secolului XIX să cunoască o oarecare descreștere. În anul 1850 
din cei 14.500 de locuitori ai orașului Giula 6960 sînt unguri, 4000 germani, 3500 
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români (24,13%) și 40 sînt evrei. Numărul cel mai mare al românilor din oraș a 
fost, conform datelor furnizate de Florea Olteanu, 4003 de persoane, în anul 1852, 
urmînd, în ciuda ridicării numărului total al orașului, o treptată descreștere, fără 
să aflăm numărul românilor din acest oraș în timpul Primului Război Mondial 
(recensămîntul din 1910), respectiv în pragul prăbușirii Austro-Ungariei.

Capitolele Economia, Administrația reflectă evidența că românii din orașul Giu-
la constituie o comunitate perfect integrată în majoritatea maghiară, cu care co-
munica și colabora în mod firesc, ocupînd un loc însemnat, conform ponderei 
numerice în viața economică și administrativă, în ierarhia locală, ceea ce nu se 
explică numai prin stabilirea lor timpurie în orașul de pe cele două Crișuri, ci și 
prin o perfectă identificare cu realitățile sociale de aici. Pilonii vieții naționale, 
biserica și școala, ar fi tot atît de statornici ca și starea materială a populației ro-
mânești, pînă la 1879, cînd, prin legea cu privire la învățămîntul public elaborată 
de ministrul Trefort, se inaugurează o etapă dominată de tensiuni între unguri și 
națiunile supuse, care are să dureze pînă la prăbușirea Monarhiei austro-ungare.

Autorul evocă ca pe ceea mai prețioasă și veche sursă a unei vieți ortodoxe ro-
mâne din Giula Pravila de la Tîrgoviște, apărută în 1648, în care sînt amintite 23 
de “scaune ierarhice” în ținuturile din această zonă ocupată de turci, printre care 
și cel de Giula, fapt atestat de mitropolitul Sofronie cu reședința la mănăstirea Ho-
doș-Bodrog, care ar fi fost urmașul mitropolitului Longhin al Ineului și se numea, 
în 1651, “mitropolit al cetății Lipova-Gyula”. De observat totuși faptul că docu-
mentele privitoare la viața bisericească din această epocă sînt sărace și confuze, 
încît cu greu se poate face lumină în istoria Bisericii Ortodoxe Române din această 
zonă. Explicația se găsește nu numai în lipsa surselor documentare, în obiceiul de a 
ține în evidență populația după starea socială și religie și nu după etnie, ci, înainte 
de toate, în vitregia vremurilor provocată de migrațiunia popoarelor din Balcani 
în urma războaielor antiotomane. Colonizările sîrbești au început prin 1427, con-
tinuînd pînă prin 1740. Avînd aceeași credință ortodoxă, sîrbii s-au amestecat cu 
românii, mulți dintre vlădici fiind de neam sîrbesc. Regii Ungariei au dăruit sîrbi-
lor felurite privilegii și proprietăți, pentru a-i folisi drept scut împotriva invaziilor 
turcești (vezi M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Buc., 1994, voi. II, 
p. 175 și urm.). În baza Diplomei Leopoldine (1690) biserica românilor ajunge sub 
jurisdicția sîrbilor. Prin urmare, a face o deosebire în această epocă între biserica 
sîrbă și cea românească e aproape imposibil. După cum nu ne putem forma o ima-
gine limpede nici despre numărul românilor,și o eventuală continuitate a lor în 
oraș. Autorul afirmă (p. 69) că la plecarea turcilor din cetate (1695) “locuitorii creș-
tini din cetatea Giulei erau sîrbi și români, ce au fost înrolați în miliția națională”, 
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cu ceva mai jos citim că “Existența unei comunități românești în cetatea Giulei 
poate fi confirmată încă din anul 1695, comunitate care cu timpul se mărăște, lo-
cuitorii sîrbi se împuținează și dintr-o comunitate sîrbească cunoscută devine una 
românească, formînd un cartier separat între anii 1711-1727, cartier românesc ce 
există și în zilele noastre.” Între timp însă orașul a fost “ars din temelii de armata 
lui Rákóczi Ferenc I (1705), iar după Pacea de la Satu Mare (1711) ”mai multe fami-
lii de iobagi români vin și se așează în oraș pentru a se înrola în paza cetății, pentru 
că erau scutiți de impozite și alte sarcini feudale.” O repopulare mai masivă are loc 
după alungarea turcilor, cînd domeniul orașului intră în proprietate regală. Cîte 
familii de români au fost aduse nu știm, cert este însă faptul că în 1720 orașul ajun-
ge în proprietatea baronului Harruckern care pe lîngă unguri și români a colonizat 
și familii de nemți (1724). Dacă în 1721 a fost construită (din lemn) prima biserică 
ortodoxă română, despre o populație românească mai numeroasă, “așezată” nu-
mai după această dată se poate vorbi, zidirea bisericii fiind un simbol al statorniciei 
și al certitudinii. La această dată în cetate și oraș erau doar cîteva familii (4-5) ro-
mânești, cum reiese și din studiul lui Fl. Olteanu (p. 70), în întregul comitat Bichiș 
înregsitrîndu-se la 1720 numai 1037 de locuitor. Repopularea domeniului era un 
proces extrem de anevoios, în orașul Giula în 1730 aflîndu-se doar 250 de familii 
(114 maghiare, 100 germane și numai 34 românești; p. 71). Prin urmare, nici cartre 
lui Florea Olteanu nu oferă certitudine în ceea ce privește existența unei populații 
românești statornice în acest oraș și în împrejurimi. Evenimentele vieții biseri-
cii românești sînt însă evocate, de la mijlocul secolului XVIII, cu minuțiozitatea 
și probitatea cercetătorului, împărțindu-le în două etape: 1. stăpînirea sîrbească 
(1690-1864); 2. de la refacerea Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania și 
Ungaria (1864-1868, cu reședința la Sibiu), în frunte cu Mitropolitul Andrei Șagu-
na, pînă la înființarea, în 1997, a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Istoricul învățămîntului este reconstituit în ordinea desfășurării faptelor, într-o 
relație organică cu biserica, ca o instituție a acesteia, fapt ce asigură școlii o oare-
care autonomie. Proprietarul școlii este cel care finanțează. Școala confesională era 
susținută de credincioși, iar motivul era acela de apărare a autocefaliei și, deci, de a 
împiedica, măcar parțial, intervenția autorităților statale în stabilirea materialului 
de predat, în procesul educațional. Păcat că autorul nu concretizează afirmația 
după care “Curtea vieneză era în permanență preocupată de organizarea siste-
mului de învățămînt al românilor și al sîrbilor în sensul intereselor politicii sale”, 
deoarece numai astfel ne-am putea forma o imagine mai limpede despre spiritul 
în care a fost educat tineretul în aceste școli (de altfel, la început, între 1717-1719, 
mixte, sîrbo-române), cu atît mai mult cu cît din Ratio educationis (1777) și alte re-
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glementări de mai tîrziu aflăm, în primul rînd, ceea ce trebuia predat în școlile de 
diferite grade (scrierea, citirea, silabisirea, cunoașterea literelor, catehismul, arit-
metica, istoria biblică, cîntul ritual, geografia și istoria Ungariei, precum și limba 
română și germană).

Din capitolul Școala aflăm date extrem de interesante din care se dezvăluie un 
învățămînt bine organizat, cu o frecvență școlară relativ bună, dotate cu cele ne-
cesare, școlile din Giula fiind numărate în dările de seamă ale anilor 1825/1826 
din districtul școlar Oradea printre școlile cu o stare materială foarte bună, iar 
calificativul învățătorilor era foarte bun. După revoluția din 1848/1849 au fost in-
troduse unele schimbări care vizau întărirea rolului statului, dar atribuia respon-
sabilități și bisericii care susținea școala, mai ales în denumirea directorilor. Din 
1857 învățătorilor și școlilor confesionale li se asigură o cantitate considerabilă 
de pămînt, ceea ce contribuie la consolidarea materială a învățămîntului. Totuși, 
conducerea bisericii, care susținea acum trei clase cu un efectiv de 199 de elevi, nu 
a fost dispusă să satisfacă propunerea conducerii orașului cu privire la înființarea 
a unei noi clase, ceea ce ar fi însemnat trecerea de la un învățămînt cu 3 clase la un 
învățămînt cu 4 clase (drept compromis, ultimele două au fost comasate). Autorul 
cărții constată, pe bună dreptate, că “Situația materială a învățătorilor de la școlile 
confesionale românești (din orașul Giula -n.n.) s-a îmbunătățit considerabil după 
1858, cînd cei trei învățători aveau o anuală de 200 de ft. bani în mînă, 22 hol-
de pămînt arabil comasat ca dotațiune învățătorească, 4 stînjeni de lemne, fiecare 
avea locuință în școală”. Iar un citat din Federațiunea pestană (17/29 august 1869) 
ne introduce în atmosfera școlii de atunci, aflînd că elevii erau, la sfîrșit de an șco-
lar, examinați în fața preoților și a părinților, într-o duminică, după sfînta liturgie, 
și că printre “obiectele propuse” figura încă “cetirea română cu litere chirilice” și 
că “Copilașii cu toții au intonat imnuri naționale”. Părinții au rămas “mulțumiți 
și bucuroși promițînd că vor da copiii la școală pînă la vîrsta de 15 ani” (p. 122). 
Realitățile din școlile giulane însă confirmă tendința de maghiarizare a școlilor 
minorităților, codificată, începînd cu 1876 și 1879, în mod conștient și consecvent, 
proces care a culminat cu Lex Apponyi în 1907.

Ultimul capitol al studiului cu caracter monografic semnat de Florea Olteanu 
este dedicat vieții culturale românești din Giula și împrejurimi. Este un capitol 
relativ scurt, dar se remarcă prin cîteva trăsături care nu caracterizează de obicei 
celelalte capitole: formulări concise, consistente, viziune sintetică, periodizări con-
vingătoare, juste, chiar dacă criteriile în baza cărora sînt făcute rămîn cam vagi. 
Consacră o mare atenție cărților religioase care se găseau în proprietatea parohii-
lor românești din oraș, remarcînd, printre altele, rolul pe care l-a avut Tipografia 
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Universității din Buda în dezvoltarea culturii naționale românești la sfîrșitul seco-
lului al XVIII-lea și începutul secolului XIX, tipărind și texte cu caractere chirilice 
încă de pe vremea cînd funcționa la Nagyszombat, de unde a fost mutată la Buda 
de Maria Tereza în 1777. De remarcat este nu numai contribuția corifeilor Școlii 
Ardelene la scoaterea cărților românești, ci și cuantumul de cărți tipărite aici: între 
ani 1795-1803 se tipăresc 21, între 1804- 1825 167, iar între anii 1825-1849 90 de 
cărți. După 1795 de aici se făcea, în mod obligatoriu, aprovizionarea comunităților 
naționale cu cărțile necesare. E vorba deocamdată de necesitățile cîtorva preoți și 
oameni mai înstăriți; interesul față de cultură crește odată cu trezirea la conștiință 
națională și pornirea naționalităților la luptă pentru ridicare socială și cucerirea 
egalilății în drepturi. Impedimentele veneau în primul rînd din partea sîrbilor, de 
care românii depindeau din punct de vedere confesional și cultural. Prin urmare, 
instituționalizarea vieții culturale depindea de emanciparea bisericească, iar după 
aceasta cea națională. Epoca luminilor și, mai ales, mișcările pașoptiste au să cre-
eze condițiile necesare pentru instituționalizarea vieții culturale ale minorităților, 
urmînd modele ungurești și nemțești (Casina, tot felul de societăți și asociații.) 
Aceste instituții erau adevărate focare de cultivare a limbii și a culturii naționale. 
Cea mai cunoscută este în această zonă Asociația Națională Arădană pentru Cul-
tivarea Poporului Român (1862), la care au aderat mulți giulani, aceștia din urmă 
reușind mult mai tîrziu să pună bazele unei vieți culturale românești viabile. Ca-
sina din Giula (1841), deși este întemeiată încă înainte de 1848, asociațiile și cer-
curile de lectură, de exemplu, deci instituțiile cu un profil pronunțat românesc nu 
apar decît cu vreo patru decenii mai tîrziu (Societatea de Lectură a Românilor din 
Giula Maghiară, 1883; Societate de lectură din Orașul Mic Românesc, 1889, Corul 
Vocal Român din Giula, 1890), iar editarea unui ziar, o veritabilă piatră de încer-
care pentru fiecare minoritate națională, se dovedise a fi pentru giulani un ideal 
greu de realizat. Lumina, organ ecleziastico-didactic, scoasă de David Voniga la 
1 ianuarie 1895, nu a apărut decît în 12 numere, motivul dispariției ei fiind bine 
cunoscutele motive: „Dificultăți materiale”, indiferența cititorilor. Eșecul lui David 
Voniga reflectă dificultățile, condițiile vitrege cu care s-au confruntat intelectualii 
români care au încercat să dezvolte aici la periferia comunității activitate culturală 
ce depășește cadrul spiritual pe care îl oferă biserica și școala. Ceea ce nu a reușit 
la Giula, a prins rădăcini la Arad și în părțile cu o populație românească mai nu-
meroasă, fapt care reiese implicit și din constatarea lui Fl. Olteanu: „Viața cultu-
ral-spiriluiilă a românilor din Giula în secolul al XlX-lea s-a încadrat în circuitul 
de valori culturale ale românilor din episcopia Aradului”.

Din cartea profesorului Florin Olteanu, lucrare de o reală valoare, lipsesc cu 
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desăvîrșire, ca din aproape toate cercetările de acest gen efectuate de românii din 
Ungaria, mișcările politice, idealurile sociale și naționale, frămîntările pentru su-
praviețuire. Or fără acestea o carte de istorie rămîne o operă lăsată tors, care ar 
merită să fie terminată.

Conviețuirea – Együttélés, 2001., nr. 1-4. p. 170-173.
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Politica Ungariei față de minorități
Miza alegerilor locale

Care sînt minoritățile naționale ale Ungariei? Sînt destul de mulți care nu 
știu să răspundă la această întrebare banală. Participînd, mai ales între 
ani 1990-1995, la relativ multe adunări numite „zile ale minorităților”, 

fie ca simplu cetățean, fie ca conferențiar, mi-am dat seama că prin „problema 
naționalităților” ungurul de rînd din țara noastră înțelege chestiunea confraților 
lui din țările vecine. (Tot astfel gîndește o bună parte a politicienilor, din cu totul 
alte considerații și altfel. Un fost secretar de stat, spre exemplu, este extrem de 
îngrijorat de soarta ungurilor din vecini, pretinzînd ca în viitor, anual, să li se 
dea 100 de miliarde de forinți de la buget, evident de la bugetul Ungariei, cu atît 
mai mult cu cît himera unității transfrontaliere, ambalată destul de prost în legea 
statutului, izbindu-se de piscurile Carpaților, se năruie - provizoriu sau defini-
tiv - ca orice edificiu zidit pe nisip. Noul premier fusese pur și simplu terorizat 
de fanaticii maghiarismului, constrîngîndu-1 să ia poziție în favoarea ungurilor 
„asupriți”, conform predecesorilor săi. Neavînd încotro, promite și el marea cu sa-
rea, dar capcana de a se numi reprezentantul a 15 milioane de unguri a ocolit-o cu 
abilitate.) Despre acest adevăr m-am convins cînd, în perioada sus-amintită, am 
fost solicitat de Primăria orașului Tatabánya să țin o conferință despre politica față 
de minorități a Ungariei. După vreo jumătate de oră de strigăt în pustiu (vorbind 
despre politica pe care statul ungar o aplică la naționalitățile de pe teritoriul său), 
am fost întrerupt de un cetățean care aștepta cu nerăbdare să trec la subiect, deci 
să vorbesc despre soarta ungurilor din Ardeal. Și m-am lămurit, m-am dezmeticit, 
nu despre noi era vorba!

 Aceste gînduri mă pășteau citind știrile din presa noastră despre aleg-
erile locale din 20 octombrie a.c. Noi, adică cîrmacii politici ai noștri se agită, 
sînt cuprinși de tot felul de emoții, se frămîntă ca să fie întemeiate tot mai multe 
autoguvernări locale românești. Ungurii, mai precis potentații Ungariei oficiale 
deocamdată nu-și fac caz de conștiință. Timp de un deceniu nu au catadicsit să 
modifice legea electorală, o vor modifica, probabil, la paștile cailor. Cu atît mai 
mult cu cît dacă modifică legea cu privire la alegerile locale, trebuie să o modifice 
și pe aceea cu reprezentanța în Parlament. Or, despre așa ceva nu poate fi vorbă!

După alegeri vor constata, însă, cu obișnuitul cinism, că o politică mai înțeleap-
tă, prominoritară nici nu se poate imagina pe acest Pămînt, căci numărul autogu-
vernărilor sporește cu viteza fulgerului, deci totul este în regulă, în loc de 1300 de 
autoguvernări vor avea aproape 2000.
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Calitatea politicii față de minorități se cântărește cu numărul autoguver-
nărilor, cu cît se înființează mai multe, cu atît politica este mai „prominoritară”, 
iar „discriminarea” mai pozitivă. Cui îi pasă că între numărul tot mai mare al 
autoguvernărilor și asimilarea alertă a naționalităților cască o prăpastie îngrozi-
toare? Îngrozitoare pentru cine? Ungurii de ce și-ar face inimă rea, cînd ei își fac 
datoria, numărul autoguvernărilor (un unicat în toată lumea!) sporește de la o 
alegere la alta, iar politica prominoritară a Ungariei este întîmpinată cu osanale în 
lungul și latul Europei, ca orice politică- nepereche.

Din cînd în cînd chiar și stegarii națiunii-mame vorbesc cu admirație despre 
politica națională a țării noastre, iar comisarul pentru drepturile minorităților 
naționale al Consiliului Europei își face deja bagajele pentru ca să ajungă din timp 
la Budapesta și să constate cu satisfacție vestea îmbucurătoare: Ungaria devenise 
mai bogată cu 500-600 autoguvernări, că localitățile din țara lui Ștefan cel Sfînt 
sînt împodobite cu tot mai multe autoguvernări minoritare, iar din momentul ce 
în baza legii cetățenii își pot defini identitatea după plac, ele se sporesc ca ciupercile 
după ploaie. Nici o grijă, în 2006, Ungaria o să aibă 3200 de autoguvernări mino-
ritare, exact atîtea cîte localități are.

Avînd însă în vedere faptul că într-o localitate trăiesc mai multe etnii sau mino-
rități naționale (etnie și minoritate națională nu este același lucru!), numărul poate 
fi și mai mare. În unele orașe mai mărișoare sînt deja cîte 8-10, conviețuind într-o 
armonie perfectă, ca frații și surorile vorbind aceeași limbă, și la propriu și la figu-
rat. Europa are să rămînă cu gura căscată văzînd minunile săvârșite de unguri. 
Prin urmare și șefii noștri trebuie să fie tot mai diligenți. Zis și făcut, începuseră 
numaidecît travaliul diurn, cot la cot, pentru a duce la bun sfîrșit noua campanie 
electorală, înființarea a unui tot mai mare număr de autoguvernări locale „get 
beget românești”. Nici vorbă, ele costă, dar pierderea poate fi ușor schimbată în 
virtute, statul avînd cu ce să se laude și ce să ofere ca model de urmat pentru statele 
vecine, iar minoritarul va avea mai multe motive ca să stoarcă și mai mult de la 
bugetul statului. Logica afacerii este tot mai evidentă: mai multe autoguvernări 
minoritare locale, mai mult bănet de la buget. Aceasta- i miza, adevărata miză a 
alegerilor locale. Aici se pitesc însă și capcanele dezolante, căci cu cît se înființează 
mai multe autoguvernări, cu atît dezavantajul cauzei naționale a minoritarilor este 
mai mare, deoarece prin autoguvernări intră în viața noastră publică tot mai mulți 
neștiutori de limbă, necunoscători ale problemelor noastre specifice, îngroșînd 
rîndul celor asimilați.

Pierderea este evidentă. La ședințele AȚRU niciodată nu s-a putut vorbi româ-
nește, iar cînd un membru al prezidiului a încercat totuși să vorbească în limba sa 



109

maternă, i s-a arătat cu arătătorul pe care ușă să iasă. Cert este că în momentul de 
față cel mai eficace mijloc de deznaționalizare a puținelor elemente românești pe 
care le mai avem este sistemul autoguvernărilor, indiferent dacă puterea politică a 
țării și minoritarii care stau la cheremul ei sînt conștienți ori ba de acest fapt. Setea 
de putere și avantajele ei distrug totul. Fitilul de lampă a ars deja, de acum se trece 
la strivirea mucului care a mai rămas. Pătura subțirică de intelectuali este dezbi-
nată și frustrată, aservită unei politici aplicate printr-un sistem stupid, anormal 
centralizat, care se întoarce împotriva valorilor culturale existente.

Ce s-ar putea face? Ar trebui să mergem în sens opus. Nu să încurajăm, ci să des-
curajăm înființarea acestor formațiuni politice lipsite de rațiune, înființarea lor ar 
trebui îmbărbătată numai în localitățile cu o populație românească semnificativă, 
unde există parohie ortodoxă sau o altă comunitate religioasă românească, insti-
tuție de învățămînt public sau superior, sau altă instituție culturală cu o funcțio-
nare permanentă. Cei ce cred că înființarea unor autoguvernări locale în localități-
le în care nu avem populație și instituții române este un avantaj al comunității 
noastre ne fac un deserviciu, compromit în fața opiniei publice nu numai politica 
față de minorități a țării, ci și pe cei care se mai consideră români în această țară. 
Ar trebui văzut că extinderea acestui sistem de autoorganizare politică-culturală, 
prin nereglementarea corectă a definirii identității, duce la anihilarea valorilor, la 
conflicte pustiitoare.

Cei care nu își dau seama de acest adevăr, urmăresc interese meschine, mercan-
tile. Un intelectual cu oarecare ținută morală nu poate asista la un asemenea de-
mers și în sporirea numărului autoguvernărilor locale minoritare nu poate vedea 
decît o evoluție dezastruoasă a vieții noastre publice. Un veritabil pericol, de care 
își vor da seama și cei care cutreieră localitățile cu scopul de a înființa noi și noi 
autoguvernări locale românești.

Foaia românească, 2 august, 2002 nr. 31. p. 5
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Multikulturalitás a nemzetállam szorításában

A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus a nyelvészet szinte 
minden területét átfogja, de lehetőséget biztosit a nyelvek ás kultúrák 
metszéspontján elhelyezkedő, a közöttük meglévő szinkron és aszink-

ron, a hasonló és eltérő, a kialakulásukkal és kiteljesedésükkel, az egymásmellet-
tiséggel és együttéléssel kapcsolatos bonyolult jelenségek elemzésére is. A nyelvek 
és kultúrák eltérő, gyakran egymással szemben álló, egymásnak feszülő identi-
tást, életszemléletet és életmódot, egyéni és közösségi, gazdasági és kulturális, 
nem utolsó sorban politikai érdekeket tükröznek. Így jutunk el a többnyelvűség 
és az újabban multikulturalizmus (Európában többnyire az interkulturális fo-
galom használatos) néven terjedő eszmerendszerhez. Más szóval, amit ma mul-
tikulturalizmusnak/ interkulturalizmusnak neveznek, nem új jelenség. ahogyan 
számos kutató állítja, legfeljebb az eltérő kultúrákból fakadó feszültségek leveze-
tésére alkalmazott eszközként definiálható. Felfogásom szerint, a multikulturaliz-
mus egyidős a nyelvi divergenciával, a lokális, a tájnyelvek, az önálló nép-nemzeti 
köntöst öltő nyelvek megjelenésével. A jobb áttekinthetőség érdekében az irány-
zatot 3 szakaszra osztom. A kezdeti korszakban, a többnyelvűségnek, az eltérő 
szellemiségű kultúráknak nem volt ideológiai, nemzeti vagy etnikai sajátossága, 
vonása, jelentése, ezért érintkezésükből etnikai jellegű konfliktus sem keletkez-
hetett. A multikulturalizmus következő korszakában, a népek kialakulása, majd 
nemzeti öntudatra ébredése után kap politikai tartalmat, s kerül kapcsolatba az 
emberi és nemzeti identitással, s toleranciával vagy annak hiányával. Az egymást 
keresztező nemzeti érdekek, majd az etnocentrizmusra épülő nemzetállamban, a 
politikai nemzetben való gondolkodás, s főleg a homogenitásra való törekvés ger-
jesztett súlyos összecsapásokat a XIX. és XX. században. Ez a korszak azt igazolja, 
hogy az emberiség nem talált elfogadható, méltányos, a jogegyenlőségen alapuló 
megoldást a nyelvi-kulturális másságból fakadó gondokra. A zárt, centralizált és 
homogenizáló nemzetállamok leépítésével, szerepének csökkentésével, a föderatív 
vagy konföderatív típusú, helyi, regionális, nemzeti közösségeken alapuló Európai 
Unió lényegében ennek a kudarcnak a beismerését jelenti. A kudarcnak, az emberi 
egoizmuson, hatalomvágyon kívül, számos politikai, nemzetépítési és államszer-
vezési oka van. Európában látens módon egyrészt ennek revíziója, másrészt az új 
struktúrák kialakításával kapcsolatos eszmecsere folyik. Az európai disputák kö-
zéppontjában az elkövetkezendő évtizedekben, éppen az Európai Unió létrehozása 
okán az a nemzetállam áll majd, amely minden bajnak az okozója volt több mim 
két évszázadon át. A nemzetállam tette lehetetlenné ugyanis a nemzeti öntudat-
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ra ébredés előtti természetes módon kialakult többnyelvűség továbbélését, a kü-
lönböző kultúrák tiszteletben tartását, egyenjogúságát, hiszen a többség, illetve 
az uralkodó nemzet nyelvét, kultúráját támogatta, a vele együtt élő népcsopor-
tokét nem, vagy csak kis mértékben (pl. a XIX. század második felében a magyar 
Parlament rendszeres költségvetési támogatásban részesítette a Magyar Nemzeti 
Színházat, a nemzetiségek ilyen jellegű igényeinek kielégítésről hallani sem akart.) 
A multikulturalizmus/interkulturalizmus nemes törekvései (a tolerancia, az eltérő 
kultúrák kölcsönös megismerése, egyenrangúságának elismerése, s békés együtt-
élés elérése stb.) olyan politikai társadalmat feltételez, amely elismeri a különböző 
kultúrák és ezzel együtt a közösségek egyenrangúságát, s biztosítja a jogegyenlőség 
érvényesítéséhez szükséges feltételeket. Az elmondottak alapján ez szükségessé te-
szi a multikulturális politikai társadalmak saját magukról kialakított felfogásának 
megváltoztatását.

A multikulturalizmus harmadik korszakában, az Amerikai Egyesüli Álla-
mokban a ’60-as, ‚70-es évek faji zavargásai csillapításának szándéka tükröző-
dik. Nyugat-Európában a gyarmatok összeomlása után, illetve munkaerőgondok 
megoldása érdekében jelentős számú idegen befogadása által keletkezett etnikai 
feszültségek feloldására, Magyarországon a roma és más kisebbségek kultúrájának 
megismerése érdekében nyúltak az interkulturalizmus szellemében történő neve-
lés eszközéhez, amelytől a rasszista, nacionalista megnyilvánulások megszűnését, 
enyhítését várják. Kérdés, hogy csupán neveléssel, kulturális tevékenységgel, meg-
szüntethetők vagy enyhíthetők-e azok a feszültségek, amelyek társadalmi egyen-
lőtlenségből, nyelvi és kulturális hátrányokból, a legtöbb esetben az állam struktú-
rájából következnek. E tekintetben a multikulturalizmus/interkulturalizmus nem 
jelentett paradigmaváltást, az alapvető kérdésekben nem hozott új elemet, alterna-
tívát. (Természetesen ettől még a multikuliuralizmus szellemében történő nevelés 
hozhat javulást az eltérő népcsoportok együttélésében.)

Közel 1000 éves tapasztalattal rendelkezünk az eltérő vallású, nyelvű, kultúrá-
jú közösségek együttélésével kapcsolatban. S ha nem is hiszünk „végleges” vagy 
„ideális” megoldásokban, amennyiben helyes következtetéseket tudnánk az elmúlt 
200-250 év tapasztalatából levonni, talán lenne esély a XX. századi tragikus össze-
csapások elkerülésére, az együttélés minőségének javítására, számos veszélyezte-
tett nyelv, kultúra megmentésére.

Az elmúlt több mint két évszázad alatt a népek figyelmét a nemzeti függetlenség 
és szuverenitás kivívása, a saját államiság megteremtése kötötte le. Az igyekezet 
számos konfliktust eredményezett, jól tudjuk azonban, hogy az áldozatokhoz ké-
pest az eredmények nem számottevőek. A francia modell szerint, mások nemze-
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ti sérelmére létrehozott, erősen központosított nyugati nemzetállamok a kezde-
ti gazdasági sikerek révén megszilárdultak, de a tőke számára a nemzeti keretek 
csakhamar szűknek bizonyultak, az I. és a II. világháború befejezését célzó békék 
pedig a sokszínű etnikai összetétel miatt nem hoztak igazi békességet, nem zártak 
le végleg semmit, kiváltképpen adósak maradtak a nemzeti-nemzetiségi kérdés el-
fogadható rendezésével. Olyannyira nem, hogy a nemzetállamok működési elvei, a 
többségi nemzet dominanciájára épülő szálláshely-szervezési struktúrák csakha-
mar a gazdasági fejlődés akadályozójává váltak. Ezért a ll. világháború után nyu-
gaton arra a következtetésre jutottak, hogy a gazdasági és a nemzeti érdekek között 
rendszeresen jelentkező konfliktusok feloldása csak kontinentális keretekben, az 
egész Európát átfogó, a nemzeti államokat ugyan formálisan, illetve korlátozott 
szuverenitással megtartó, de valamilyen konföderatív vagy föderatív államalaku-
latban lehet elképzelni, amelyben a határokon átnyúló decentralizált régiók fon-
tos szerephez jutnak. E felismeréshez nagymértékben járul hozzá az a körülmény, 
hogy az I. világháború utáni nagyhatalmi döntésekkel létrehozott nemzetállamok 
többsége lényegében életképtelennek bizonyult.

A kisebbségi kérdés humánusabb kezelésére elvben mindig voltak helyes alter-
natívák. A jövőben az egyik követhető irányt annak a politikának a hatékonyabb 
folytatása képezhetné, amelyet az elmúlt évtizedekben az Európai Unióban pró-
báltak érvényesíteni. A politikai döntéshozók Európában, az USA-ban és számos 
más országban azonban még meglehetősen távol vannak egy esetleges áttöréstől, 
paradigmaváltástól a nemzeti-, kisebbségi politikában. Két alapvető kérdésben 
kellene végre konszenzusra jutni, hiszen az USA mellett számos „melting point” 
van a világban. A Balkán számos országa, vagy Görögország, Törökország példá-
ul nem ismeri el a területükön élő nemzeti kisebbségeket. Ennek következménye 
nemcsak a társadalmi instabilitás, a gazdasági fejlődés lassúbb üteme, hanem a 
nemzetiségek révén az érintett országok között állandósuló bizalmatlanság. Tény, 
hogy azokban a volt szocialista országokban, amelyek kevés nemzeti kisebbség-
gel rendelkeznek, vagy kisebbségbarát politikát folytatnak a politikai és gazdasági 
reformok üteme gyorsabb, a rendszerváltás sikeresebb volt (Csehszlovákia. Ma-
gyarország, Lengyelország). Az EU rendelkezik politikai eszközzel, hogy nyomást 
gyakoroljon a kérdésben érintett államokra, feltételéül szabva a NATO-ba vagy az 
Európai Unióba való felvételt. Ám a koszovói vagy macedóniai próbálkozás hitelét 
rontja számos EU tagállam saját országában folytatott intoleráns vagy kifogásolha-
tó kisebbségi politikája (pl. Franciaország, Németország, Hollandia stb.). Sok olyan 
EU tagállam van, amely mind a mai napig nem írta alá a Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartáját. A másik súlyos adóssága a nyugati társadalmaknak, 
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hogy nem mutatnak hajlandóságot a kollektív jogok elismerésére, amiből számos 
hátrány következik, s lényegében lehetetlenné teszi az identitásmegőrző politika 
érvényre juttatását, a multikulturalitás eszméjének érvényesítését. Az egyéni jo-
gok biztosítása nem elégséges a kisebbségben lévő nyelvek, kultúrák átörökítésére. 
Áttörést akkor lehetne elérni, ha a nagyobb létszámú amerikai népcsoportok térd-
re tudnák kényszeríteni az USA eddigi, lényegében a kollektív kisebbségi jogokat 
semmibevevő politikáját. 

A szakemberek számára érdemes lenne tanulmányozni a nemzeti öntudatra 
ébredés előtti korszakot a nyelvek, kultúrák együttélése szempontjából. Hiszen, 
a nagy különbségek ellenére az Európai Unió kontinensnyi méretével, a kultu-
rális nemzeti közösségek tényleges jogegyenlőségének biztosításával a kezdeti 
korszakhoz hasonló, de az elmúlt 200 évnél kedvezőbb viszonyokat teremthet a 
kisebbségi léthez az identitás megőrzését akadályozó nemzetállami határok meg-
nyitásával, a korábbi érdekellentétek, félelmek, beolvasztási kísérletek megszünte-
tésével. Ha szemügyre vesszük például a korábbi európai birodalmakat, például 
az Osztrák-Magyar Monarchiát, nyilvánvalóvá válik, hogy ezekben a poliglott 
országokban vagy ezek keretében kialakult régiókban a többnyelvűség alatt nem 
csupán több nyelv meglétét, ismeretét értették, hanem a nyelvi és kulturális inter-
ferenciák olyan sajátos képződményét, amely tudatos beavatkozás nélkül, spontán 
módon, praktikus érdektől vezérelve keletkezett, vált az eltérő nyelveket beszélő 
emberek érintkezésének és kölcsönös megismerésének nélkülözhetetlen eszközé-
vé, amely napjainkban a multikulturalizmus/ interkulturalizmus címszó alatt éli 
reneszánszát. Akkor alakult ki a birodalom nemzetiségeiben a hungarus tudat, az 
egészséges hazafiság, a több nyelvhez való kötődés, a több nyelven folytatott írói 
munkásság. Hol vagyunk ma ettől? A történelmi hűség kedvéért meg keli jegyezni, 
a lengyel vagy a magyar példa azt mutatja, hogy az állam hozta létre a nemzetet, 
azért alakult ki az oly sokáig használatos polonus vagy hungarus fogalom, ami 
persze asszimilációval is járt. Ezt a fajta beolvasztást azonban a szakemberek több-
sége természetes asszimilációnak tekinti.

A poliglottizmus tehát a különböző európai népek és nyelvek kialakulásának 
korszakára nyúlik vissza, hosszú története számos formát öltött, és nem kevés ér-
telmezést ismerhettünk meg. A kérdést persze komplexebb kontextusban szük-
séges vizsgálni, hiszen vannak, akik keletkezését a modern, a nemzeti öntudatra 
ébredést követően megjelenő nyelvi interferenciákkal, majd az asszimilációval 
hozzák összefüggésbe, s a nyelvváltás stádiumában lévő népcsoportokra vonat-
koztatják. Nemzetiségi közösségekben a plurilingvizmust vagy a bilingvizmust 
többnyire olyan nyelvészeti kérdésként definiálják, amely egy idegen, illetve több-
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séget alkotó nemzetbe, nemzetiségbe (lásd pl. a Székelyföld románságának esetét) 
integrálódott más kisebbségi népcsoport életében jelentkezik, s a kisebbségi iden-
titás megőrzésének perspektívájából szükséges kezelni. Hasonló helyzet alakult ki 
a hazai kisebbségeknél is, amelyek kétnyelvű közösségként definiálják magukat, s 
ezt a helyzetet a szakemberek a teljes nyelvváltás, a beolvadást megelőző stádium-
nak tartják.

Korunk kihívása tehát az, hogy az új struktúrák között képesek leszünk-e har-
monikusabban, nagyobb megértésben, szociálisan méltóbb körülmények között, 
saját énünk, kulturális entitásunk feladása vagy elvesztése nélkül együttműködni, 
s konkrétan mit kell az érintetteknek ennek érdekében tenniük. A multikultura-
litás néven elhíresült politikai és kulturális mozgalmat alulról, saját kezdeménye-
zésből, kormányzati beavatkozás nélkül, a helyi civil társadalom keretében kelle-
ne megszervezni. Több népcsoport együttműködése azonban elképzelhetetlen a 
korábbinál rendszeresebb párbeszéd, érintkezés és kölcsönös megismerés nélkül, 
amihez közös kommunikációs eszközre, nyelvre van szükség, amelynek elsajátí-
tása bizonyára egyszerűbb feladatnak tűnik, mint az összes népcsoport nyelvének 
tömeg méretekben történő elsajátítása. Látnunk kell azonban, hogy a közös nyelv 
háttérbe szoríthatja a nemzeti nyelvhasználatot, felülről irányított, ha úgy tetszik 
ránk kényszerített, ami szöges ellentétben áll a régi korokban kialakult gyakorlat-
tal, nevezetesen a többnyelvűség (több nyelv ismeretére alapuló együttlét) kialaku-
lásának „demokratikus” technikáival, motivációs tényezőiével. Amennyiben az új 
viszonyok között az egynyelvűség (a hivatalos nyelv) saját nyelvünk háttérbe szo-
rításának vagy leépülésének rémét vetíti elénk, akkor ez nemcsak az elérendő célt 
veszélyezteti, hanem újabb konfliktusok forrásává válhat. A nehézségek áthidalá-
sához bizonyára tanulhatunk a nemzeti öntudatra ébredés előtti korszak valósá-
gából, amikor az univerzális és hivatalos latin (Nyugaton) és a görög, majd ószláv 
nyelv (Keleten) mellett nemcsak a lokális nyelvek maradtak fent, hanem a nemzeti 
nyelvek is fejlődtek (igaz, hogy ez okozta az előbbiek, a néptől - nemzettől „idegen” 
nyelvek halálát), de a nyelvi kettősség, párhuzamos használata és évszázadokon át 
történő fenntartása, valamint érvényre juttatása az új körülmények között az EU 
egyik, ha nem a legkeményebb próbatételének ígérkezik.

Végül is a multikulturalizmus politikai indíttatású mozgalomként jelent meg a 
’60-as években, ezért depolitizálása illúzió, és nem is lehet követendő cél, kulturá-
lis vonatkozásainak felerősítése viszont szükségszerűség, ha egyetemessé, széles 
tömegek számára vonzóvá és alkalmas keretté kívánjuk tenni az eltérő kultúrájú 
népcsoportok számára, s meg akarjuk menteni a korai kifulladástól. Mint min-
den más nemzeti érzéstől fűtött mozgalom, a multikulturalizmus eszméjének 
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érvényre juttatása sem tűnik könnyű feladatnak, hiszen mind Nyugaton, mind 
Keleten komoly erők sorakoznak fel ellene. Nyugaton a szélsőjobboldali erők nyel-
vileg, kulturálisan homogén nemzetállamban gondolkoznak, s ezért elutasítják a 
különböző etnikumok egymás mellett élését biztosító multikulturális társadalmi 
berendezkedést. Keleten, ahol a nacionalisták komoly bázissal rendelkeznek, még 
nincsenek túl a nemzeti államhoz mereven ragaszkodó felfogáson.

Nyelvek és kultúrák találkozása, 2002. (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszus anyaga)
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Romanii din Ungaria în epoca Iluminismului și 
a revoluției pașoptiste

Abordate din perspectiva minorităţilor naţionale, evenimentele istorice 
primesc, nu o dată, o altă conotaţie sau o semnificaţie suplimentară. Is-
toriografiile moderne, care apar în timpul trezirii la conștiinţă naţională 

a popoarelor, sunt axate de obicei pe interesele reale sau imaginare ale naţiunilor 
dominante. Drept urmare, comunităţile naţionale cu un statut de „naţionalitate”, 
în perioada trecerii de la naţiunea feudală, a stărilor, la naţiunea modernă, reven-
dicându-și egalitatea în drepturi, ajunge în conflict cu naţiunea majoritară. Acest 
conflict inevitabil apare întâia dată în timpul Revoluţiei Franceze, iar în Europa 
Centrală în timpul revoluţiilor din 1848.

Decalajul dintre majoritatea și minoritatea naţională este evident și în cazul ro-
mânilor din Ungaria și Transilvania în perioada la care ne referim, cuprinsă între 
cca. 1700-1867. Evoluţia lor economică, culturală și naţională din secolul al XVI-
II-lea și prima parte a secolului al XIX-lea, de la unirea cu Roma și Supplex Libellus 
Valachorum (1791) la 1848, reflectă în mod elocvent realitatea la care ne referim. 
La începutul perioadei, dezavantajul apare în domeniul vieţii confesionale: reli-
gia ortodoxă este nu una „receptă”, ci una „tolerată”. Unirea cu Roma și luptele 
susţinute ale episcopului Inochentie Micu și ale corifeilor Școlii Ardelene pentru 
recunoașterea românimii ca o entitate naţională independentă au deschis perspec-
tive nebănuite până atunci pentru poporul doar „tolerat”: „... creșterea indicelui de 
cultură și a nivelului intelectual, asimilarea sistemului de idei iluminist”, ceea ce a 
făcut posibilă „descoperirea naţionalităţii”1 şi implementarea unei ideologii, iar în 
perioada pașoptistă, a unei strategii naţionale, nu lipsită însă de tendinţe contra-
dictorii care au să iasă la iveală în momentul de cumpână al trecerii de la conștiinţa 
de naţiune culturală la aceea de naţiune politică. În timpul mișcării revoluţionare 
din 1848, românii din Transilvania și românii din Ungaria purced pe căi politice 
diferite, fapt arhicunoscut de istorici, dar nerelevat în mod net sau nuanţat.

Ce s-a întâmplat la 1848 în Imperiul Habsburgic? În opinia publică maghiară s-a 
încetăţenit convingerea că la 15 Martie în Pesta a izbucnit revoluţia ungurilor, care 
în toamna anului 1848 se transformă într-un război pentru independenţă a statu-
lui ungar. La începutul elaborării legilor reformiste din Dieta de la Bratislava și a 
mișcării revoluţionare din Pesta, problema independenţei naţionale nu se punea, 
iar abolirea relaţiilor feudale și trecerea la un regim modern, burghez s-au făcut 
prin o mulţime de legi elaborate de-a lungul a mai multor decenii (1789-1849), 
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sancţionate de rege la 11 aprilie 1848, act susţinut cu entuziasm de tineretul din 
Buda și Pesta. De altfel, legile de reformare a statului, de transformare a naţiunii 
feudale maghiare într-o naţiune politică omogenă, nu conţin nimic cu privire la 
reglementarea problemelor cu care se confruntau popoarele (naţionalităţile) ne-
maghiare trezite și ele la conștiinţă de sine, dat fiindcă, în baza teoriei lui Kossuth 
Lajos, în Ungaria înglobată în Imperiul Habsburgic nu exista decât o singură naţi-
une: una și indivizibila naţiune ungară.

Conflictele naţionale apar când ungurii formulează revendicări care afectează 
interesele politice (teritoriale) ale Imperiului Habsburgic și încep să propage ten-
dinţe autonomiste, iar naţionalităţile, nefiind recunoscute de guvernul revoluţio-
nar maghiar ca naţiuni autonome, își întrerup, în toamna anului 1848, colaborarea 
cu guvernul maghiar și, când începe războiul pentru independenţă al ungurilor, 
ele se află deja de partea Curţii vieneze.

Revenind la atitudinea românilor faţă de revoluţia pașoptistă, respectiv faţă de 
unguri, se pune întrebarea: de ce românii din cele două ţări ale Imperiului Habs-
burgic (Transilvania și Ungaria) parcurg căi diferite, iar între revendicările lor na-
ţionale apar deosebiri atât de esenţiale? Motivele sunt, după Silviu Dragomirescu, 
următoarele: „Câtă vreme în teritoriile aparţinătoare regatului ungar relaţiile din-
tre nobili și iobagi au fost reglementate de mai multe ori, pentru a ţine pas cu 
spiritul timpului, în Ardeal orice încercare de reformă s-a lovit întotdeauna de re-
zistenţa „Staturilor” și „Ordinelor”, ele singure reprezentate în dieta ţării. De aceea 
situaţia ţărănimii române din Ungaria se deosebește întrucâtva de soarta iobagilor 
din Transilvania... situaţia iobagului român din aceste regiuni nu a fost niciodată 
atât de degradată ca în Ardeal. Loturile de cultură ale iobagilor în judeţele ungu-
rești sînt ca întindere chiar mai mari și pretutindeni mai productive... În teritoriul 
ungar încă din 1566, a fost restituit iobagului dreptul de migraţiune... desfiinţîn-
du-se jugul infam al sclăviei. Starea generală a iobagilor din Ungaria s-a ameliorat 
apoi în chip simţitor între anii 1767-1773 prin „urbariul” decretat de regina Maria 
Terezia”2.  Cunoscut este apoi şi faptul că elita vieţii economico-sociale şi culturale 
române, în frunte cu comercianţii macedoromâni, era profund integrată în soci-
etatea maghiară încă înainte de trezire la conştiinţă naţională. Un real argument 
în această privinţă este faptul că în perioada bătăliilor pentru limbă dintre germa-
nii austrieci şi unguri (1820-1844), românii, în frunte cu Emanuil Gojdu, trec de 
partea ungurilor, acceptând atât introducerea limbii maghiare ca limbă oficială, 
cât şi ambiţiile ungurilor cu privire la reconstituirea Ungariei năruite de turci şi 
ocupată de Habsburgi. Conştiinţa naţională a elitei intelectuale române din Unga-
ria paşoptistă era încă şubredă şi dominată de ideea naţiunii-stat, împământenită 



118

în gândirea ei cu succes de liberalii maghiari. Din frământările lor reiese, până 
la urmă, învingător interesul social în detrimentul interesului naţional, atitudine 
reprobată de Simion Bărnuţiu. Astfel, timp ce „Petiţiunea naţională” a românilor 
transilvăneni formulată la Blaj conţine, printre altele, recunoaşterea lor ca „naţi-
une de sine stătătoare” şi a autonomiei teritoriale, românii din Ungaria şi Banat 
îşi reduc pretenţiile la câteva revendicări culturale, ne băgate în seamă nici măcar 
acestea de guvernul maghiar.

„Petiţiunea neamului românesc din Ungaria şi Banat”, elaborată la adunarea 
românilor din Pesta, ţinută în casa lui Emanuil Gojdu la 21 mai şi adresată gu-
vernului, conţine următoarele idei, respectiv revendicări: 1. „Naţiunea română e 
una din cele mai vechi naţiuni în Ungaria, patrie pentru care şi-a vărsat sângele şi 
şi-a jerfit averea, a luptat împotriva păgânilor şi a altor barbari împreună cu nea-
mul unguresc, formând un zid apărător atât pentru patria comună cât şi pentru 
Europa; 2. Anul 1848 aduce binecuvântarea libertăţii pentru toţi cetăţenii patri-
ei fără deosebire de religie, de care se bucură şi naţiunea română, care salută cu 
piept înflăcărat „timpul acesta după lipsuri de multe veacuri”; 3. Reprezentanţii 
naţiunii române din Ungaria declară faţă de Ungaria „neprecurmat arătata cre-
dinţă” de până acum faţă de „fraţii noştri unguri”, îşi manifestă simpatia faţă de 
ministerul unguresc, „mărturisind cum că ne ţinem de cea mai sfântă datorie, cu 
patriotică jertfire a ne lupta pentru mărirea coroanei ungureşti şi pentru întregi-
mea împărăţiei”; 4. Potrivit cu originea noastră romană, în timpul lipsei arătăm 
ungurilor cum că noi suntem adevăraţi prieteni.” „Cumpătatele dorinţe” ale celor 
prezenţi sunt: „avem nestrămutata voinţă a ne despărţi de către sârbi în toate tre-
burile bisericeşti şi scolastice”, iar pe mitropolitul sârbesc „nu-l putem conoaşte 
mai mult de cap bisericesc al cetăţenilor şi al neamului nostru”. „Poftele politi-
ce” sunt cuprinse în următoarele puncte: a) românii recunosc limba ungurească 
ca „limbă diplomatică” a patriei, solicitând libertatea folosirii limbii materne în 
biserici, în şcoli şi în toate necesităţile interioare; b) în cadrul ministerului de în-
văţământ şi culte să fie înfiinţată o secţie cu angajaţi români în care au încredere; 
c) să se acorde mai mare atenţie tineretului român; d) la regimentele milităreşti 
să fie angajaţi ofiţeri români. La adunarea din Pesta au fost prezenţi reprezentanţi 
din următoarele comitate: Arad (4 persoane), Bihor (3 persoane, printre care şi 
Ioan Dragoş), Bichiş (3 persoane), Timiş şi Torontal (13 persoane); din Pesta au 
fost prezente 7 persoane, din comitatul Caraşului 9 persoane. Este vorba, deci, de 
un număr extrem de redus şi nu se poate numi drept adunare naţională, ceea ce 
reflectă caracterul precar al mişcării pestane. Eftimie Murgu nu e prezent.

În Banat se ţin două adunări naţionale. Românii ortodocşi din Ungaria, adunaţi 
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la Timişoara în ziua de 25 iunie 1848, însuşidu-şi întru totul revendicările consfă-
tuirii din Pesta, formulează următoarele trei revendicări: 1. „Să se recunoască prin 
lege naţionalitatea română a românilor din patrie”; 2. „Românii să fie întrebuinţaţi 
în toate funcţiile în raport cu numărul populaţiei lor”; 3. „În afară de congresul 
general şi ordinar să se ţină în fiecare eparhie cel puţin o adunare pentru rezolva-
rea chestiunilor bisericeşti şi şcolare, la care… să se aleagă liber, fără candidare, 
funcţionarii bisericeşti şi şcolari”.

Cel mai popular şi mai mare luptător patruzecioptist al românilor din Ungaria 
a fost Eftimie Murgu. Sub preşedenţia lui s-a ţinut la Lugoş, în ziua de 27 iunie 
1848, adunarea românilor din comitatul Caraş cu participarea a cca. 10. 000 de 
români, în frunte cu „toată intelighenţia română”. Hotărârile se concretizează în 
următoarele puncte: 1. Înarmarea poporului român pentru apărarea ţării, iar în 
calitate de căpitan să fie numit Murgu. Limba de comandă să fie cea românească. 
2. Recunoaşterea limbii române ca limbă oficială în tot Banatul. Limba maghiară 
va fi folosită doar în corespondenţă cu guvernul maghiar. 3. Independenţa bisericii 
române din Banat prin destituirea episcopilor de Timişoara şi Vârşeţ denumiţi de 
mitropolia de la Carloviţ. 4. Românii bănăţeni se supun ministerului ungar, dar 
numai ca „parte alipită”; prin urmare, toate drepturile de care se bucură Croaţia le 
revendică şi ei, şi numai aşa vor să trăiască împreună cu „glorioasa naţiune maghi-
ară”.3 (Croaţii îşi revendicau autonomie totală!) Evident, e cel mai radical program 
formulat la românii din Ungaria, cuprinzând deziderate care nu conveneau deloc 
guvernului maghiar, pentru care Murgu a trebuit să plătească un mare tribut după 
înfrângerea revoluţiei.

Prin urmare, făcând o paralelă între revendicările românilor ardeleni şi ale româ-
nilor din Ungaria, deosebirile sunt grăitoare. Spre deosebire de românii transilvă-
neni, ungurenii şi bănăţenii sunt de acord cu revendicările politice ale ungurilor, 
cum sunt bunăoară reconstituirea Ungariei, zisă istorică, unirea Transilvaniei cu 
Ungaria, introducerea limbii maghiare ca limbă de stat. Loialitatea faţă de pat-
ria comună este exprimată prin o consecventă abţinere de a formula revendicări 
politice, de a se defini ca naţiune de sine stătătoare, de a pretinde autonomie în 
cadrul statului ungar, considerându-se o naţionalitate constitutivă a statului mag-
hiar, dorind să se integreze în structurile statului şi nu să se izoleze. Drept urmare, 
majoritatea revendicărilor românilor din Ungaria şi Banat au un caracter cultural, 
economic şi social şi nu unul politic (excepţie făcând programul lui Murgu cu pri-
vire la o oarecare autonomie în cadrul statului maghiar). Această deosebire esenţi-
ală dintre opţiunile politice ale ardelenilor şi românilor din Ungaria va fi prezentă 
şi după pactul dualist austro-ungar din 1867. În semn de protest, transilvănenii 
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declară pasivitate politică, refuzând să participe la viaţa politică a statului dualist. 
Excepţie face Andrei Şaguna şi adepţii lui, care de nevoie trebuie să colaboreze cu 
guvernul din Pesta. Românii din Ungaria participă la alegerile parlamentare în 
cadrul partidelor maghiare, chiar şi după 1881, când se formează Partidul Naţio-
nal Român din Transilvania prin unificarea celor două partide româneşti înfiinţa-
te în 1869. Unitatea politică a românilor din Monarhia Austro-Ungară se cimen-
tează numai între 1905 şi 1918, perioadă în care şi românii din Ungaria, datorită 
politicii susţinute de asimilare a statului se înstrăinează de patria pe care la 1848 o 
susţineau fără reticenţe, în ciuda luptei pe care o duceau de altfel pentru păstrarea 
identităţii lor. Dezmeticirea ungurenilor a durat 7 decenii! După această lungă și 
tragică experienţă naţională, urmașii românilor din perioada pașoptistă își vor 
trimite reprezentanţii la Marea Adunare Naţionale de la Alba Iulia. De faţă au fost 
și reprezentanţii localităţilor cu populaţie română de pe teritoriul Ungariei de azi.

Note
1. Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Edit. Facla, Timișoara, 1986, 

p. 310.
2. Silviu Dragomir, Revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-49, vol. V., tip. „Cartea 

Românească”, Cluj, 1946, p. 6-8.
3. Textele adunărilor naţionale ale românilor din Ungaria, vezi în Cornelia Bodea (în colabo-

rare), 1848 la români, Edit. Enc., Bucureşti, 1998, p. 434-518
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Politica față de minorități a guvernului 
revoluționar ungar de la 1848

Teoria apărută de ceva vreme - mai ales în Vest - conform căreia putem 
vorbi astăzi de o perioadă postnațională, este, fără îndoială, falsă. Se poa-
te afirma pe bună dreptate că lupta dusă secole la rând pentru formarea și 

susținerea statelor naționale, pe lângă o serie de efecte benefice, a costat, în primul 
rând, nenumărat de multe vieți, iar rezultatul real este nemulțumitor, din moment 
ce aceste formații politice nu au reușit să aducă rezolvarea a înseși problemei care 
le-a generat: problema națiunilor și a naționalităților. Statul european care a consi-
derat că și-a „rezolvat” problema națională, în cele mai multe cazuri a călcat în pi-
cioare, iar în cazurile mai fericite a neglijat valorile naționale ale altor grupuri etni-
ce din statul respectiv. Și această situație a survenit nu numai din cauza faptului că 
politicienii națiunii majoritare și elita intelectuală au dat dovadă de individualism 
și intoleranță față de ceilalți, ci și pentru că structura și principiile de funcționare 
ale statului național nu au luat în considerare decât susținerea identitară a unei 
singure națiuni, a națiunii majoritare. De la statul național naționaliățile nu pot 
aștepta decât înțelegere, ocrotire și umanitarism dar nu și o reală egalitate în drep-
turi, tratament identic cu cel al majoritarilor și perspective clare de supraviețuire.

Integrarea europeană, dacă se va dovedi a fi viabilă, ar putea struni și aplana 
conflictele între țări și popoare și ar putea da cale liberă dezvoltării legăturilor 
interetnice, după aproape un secol de marginalizare a acestora, precum și a regăsi-
rii culturale, spirituale și sentimentale a națiunilor despărțite de granițe politice, 
arbitrar trasate. Această perspectivă este deosebit de favorabilă din punctul de ve-
dere al păstrării identității naționale a grupurilor etnice dominate de națiuni ma-
joritare, după minimumul pe care l-au primit de la intransigentele, etnocentricele 
state naționale. Noua Europă și noile strategii naționale, care nici pe departe nu 
sunt definitivate, pe lângă rezolvarea a numeroase conflicte generează altele, nici 
ele noi, dar trecute sub tăcere și reprezentând vechi ultragii măturate sub covor și 
prejudecăți reactivate în forme inedite. Pentru că povara trecutului - ne place sau 
nu - este mult mai grea pentru popoarele, națiunile, etniile desconsiderate de-a 
lungul istoriei. De aceea, chiar și în condițiile plurilingvismului și multiculturalis-
mului din noul context european, rămân încă valabile cuvintele protopopului ru-
tean de Nagyszőlős, Bukovszky György, care, în anul învoielii austro-ungare, 1867, 
și- a formulat cugetările într-o atenționare cu înțeles simbolic, astfel: „Preceptele 
naționalităților sunt ca plantele primăvara: dacă au prins să răsară din pântecul 
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pământului, nici cu barosul nu mai pot fi nimicite înapoi, în pământ.”1

De dreptatea profundă pe care a avut-o protopopul mi-am dat seama citind scri-
erea meditativă a istoricului literar Mihai Zamfir, apărută în revista „România li-
terară”, care apare la București, scriere care e în armonie cu gândurile lui Bukovsz-
ky. Zamfir pornește aici un serial cu titlul Pannonica, în al cărui prim episod, care 
se referă aproape exclusiv la literatura maghiară, dă dovadă de un ascuțit simț al 
înțelegerii mesajului literaturii, când aduce în discuție chiar notele caracterologice 
definitorii pentru unguri. Articolul debutează astfel: „Între România și Ungaria 
există, de secole, o relație ambiguă, clădită pe mefiență reciprocă, animozitate și 
reacții resentimentare. Dacă, pe parcursul unui lung Ev Mediu, maghiarii i-au pri-
vit pe românii din Ardeal drept niște ființe inferioare, dar exasperant de numero-
ase și, prin aceasta, periculoase, de un secol și ceva, în optica maghiară comună, 
românii sunt văzuți drept un popor norocos, pe care circumstanțele istorice l-au 
avantajat pe nedrept - în defavoarea maghiarilor, firește. Armonioasa, bogata și 
inconturnabila țară a Transilvaniei va rămîne un veșnic măr al discordiei: românii 
nu vor renunța niciodată la teritoriul ce reprezintă leagănul naționalității lor și 
unde sunt larg majoritari, iar ungurii nu vor uita niciodată legendara provincie 
pe care au stăpânit-o timp de aproape o mie de ani și pe care o vor considera me-
reu drept “smulsă” din corpul patriei. În irezolvabila ecuație, fiecare parte rămâne 
ferm convinsă că deține, ea și numai ea, adevărul.” 2

Mulți gândesc astfel în Europa de mijloc și de sud-est, unde, în cazul mai multor 
popoare, statul național n-a putut fi făurit decât ulterior Primului Război Mondial, 
dar puțini recunosc că unele dintre aceste state nu au fost viabile, ba mai mult, au 
pricinuit imense suferințe popoarelor care le locuiesc (vezi cazul fostei Iugoslavii). 
A fost nevoie de două tragice războaie mondiale și de nenumărate conflicte, pent-
ru ca Vestul Europei să se dezmeticească, să accepte că dreptul pumnului nu poate 
domina până la infinit.

În principal, și până acum, marea dilemă a popoarelor trezite la conștiință 
națională a fost fondarea statului național - în cazul ungurilor, refondarea, sau, mai 
precis, recucerirea statului pe care Ștefan cel Sfânt îl întemeiase în anul 1000. Între 
cele exprimate de Mihai Zamfir și firul conceptual al guvernului ungar provizoriu 
dela 1848, condus mai întâi de Batthyány Lajos, apoi de Szemere Bertalan nu sunt 
- mutatis mutandis - deosebiri esențiale. Doar, poate, atât că liberalul Kossuth și 
oamenii lui au trăit în secolul al XlX-lea și Mihai Zamfir și alții care gândesc ca 
el trăiesc la începutul secolului al XXI-lea. Ambele stiluri de gândire sunt axate 
pe exclusivitatea concepției naționale și sunt departe de a se baza pe principiul 
toleranței reciproce și al colaborării. Prin urmare, cine acceptă afirmația lui Mihai 
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Zamfir, cum că „românii nu vor renunța niciodată la teritoriul ce reprezintă leagă-
nul naționalității lor și unde sînt larg majoritari” (desigur, nu e clar de ce ar trebui 
să renunțe românii la Transilvania) și extrage concluziile corecte de rigoare, acela 
nu are ce să-i reproșeze lui Kossuth Lajos, ci trebuie să accepte poziția etnocentrică 
(vezi cazul Franței; un stat - o națiune, sau, cum spuneau politicienii maghiari, 
o singură și indivizibilă națiune maghiară - cuvântul maghiară poate fi înlocuit 
cu numele oricărei alte națiuni) a revoluționarilor unguri și a liberalilor care îi 
susțineau în ceea ce privește constituirea statului - națiune (mai puțin noțiunea de 
națiune culturală, care, în mare, se bazează pe principiul consensului provenit din 
structura naturală comună a anumitor grupuri etnice), stat - națiune care repre-
zintă numai interesele națiunii majoritare, chiar și în detrimentul naționalităților 
conlocuitoare. Rezultatul acestui proces de construire a unui stat este numit în 
literatura de specialitate stat național, sau, mai rar, stat - națiune, reprezentând 
formațiunea politică bazată pe o singură națiune (popor) și care nu recunoaște 
ca entitate politică celelalte națiuni/popoare din teritoriul respectivului stat, ca 
urmare, acestea nu beneficiază de drepturi speciale, deoarece și membrii acestor 
naționalități sunt membrii indivizibilei națiuni conducătoare (în cazul nostru, al 
românilor din Ungaria, cea maghiară), iar interesele economice, sociale nu pot fi 
decât identice cu ale acesteia. Interesele noastre nu pot fi individualizate decât dacă 
e vorba strict de păstrarea identității (biserică, învățământ, păstrarea tradițiilor, 
limbă). Prin urmare, minoritarii etnici nu beneficiază decât de drepturi indivi-
duale, cetățenești. (În mare, și de dreptul colectiv al exercitării religiei, culturii și 
limbii materne).

Proiectul de pacificare, semnat la Seghedin, în 14 iulie 1849 de Kossuth și Bălces-
cu îi definește pe români ca fiind o „naționalitate aparte”3 (în actul încheiat în 
franceză: „nàtionalité”), dar peste două săptămâni, la 28 iulie, de asemenea la Se-
ghedin, în hotărârea aprobată de parlament drepturile naționalităților sunt reduse 
la drepturi culturale religioase și de folosire a limbii materne.4

Această hotărâre, în mod logic, a survenit din concepția națională a conducă-
torilor politici, care se cristalizase încă în dieta de la Pojon. După unii istorici, 
concepția pe baza căreia s-a făcut teoretizarea strategiilor referitoare la națiunea și 
la naționalitățile Ungariei, îi aparținea lui Kossuth. Astfel, cu ocazia unei discuții, 
Kossuth a declarat: „Eu niciodată, dar niciodată nu voi recunoaște alte națiuni și 
naționalități, sub sfânta coroană maghiară, decât națiunea ungară. Știu că sunt 
și oameni, și neamuri care vobesc alte limbi, dar aici nu există decât o singură 
națiune”.5 A reluat această afirmație cu ocazia întâlnirii cu sârbii din zona sudică, 
care veniseră la Pojon în 8 aprilie 1848 pentru a-și oferi sprijinul la întocmirea 
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legilor maghiare și să asigure guvernul revoluționar de eforturile depuse în sco-
pul transformărilor social-cetățenești. Însă cooperarea era condiționată de cererea 
recunoașterii independenței națiunii sârbe, lucru de care Kossuth nici nu vroia 
să audă. De pe aceleași poziții a respins și pretențiile asemănătoare ale celorlalte 
naționalități, deci și pe ale românilor.

Situația românilor era, însă, mai complicată decât a celorlalte naționalități. Ca-
uzele trebuie căutate în proporția lor numerică, în gradul ridicat de răspândire a 
românilor în teritoriu, în atitudinea ambiguă față de evenimentele revoluției și 
față de unguri, în concepția politică diferită a românilor din Transilvania de cea 
a românilor din Ungaria, într-un cuvânt în lipsa de unitate politică. E adevărat că 
în evidențele anului 1846, a doua cea mai numeroasă naționalitate din Ungaria și 
Transilvania, după maghiari, erau românii: 1.270.824, respectiv, 1.206.787, în total 
2.477.611, dar, din diferite motive, românii erau și cei mai divizați. Chiar dacă 
facem abstracție de principatele românești de dincolo de Carpați, și atunci se pot 
discerne două comunități românești distincte, socializate în țări și în împrejurări 
politice și economice distincte. Aceasta este distincția fundamentală care trebuie 
făcută dacă dorim să avem o imagine nuanțată a românimii și a rolului acesteia în 
mișcările de la 1848-1849. Rolul jucat de românii din Ardeal este clar și îndeobște 
cunoscut, cel puțin în cercul specialiștilor, iar reprezentanții - cheie ca Andrei Șa-
guna și Avram Iancu beneficiază de o imagine favorabilă în opinia publică româ-
nească. Însă opinia maghiară îi consideră “eroi negativi”, mai ales pe Șaguna, care 
e văzut pur și simplu ca trădător, ca vânzător infidel față de țară și de libertatea 
ei, căci i-a îndemnat pe românii din Ardeal să se alieze Vienei, împotriva Unga-
riei, prin urmare și pe românii din Ungaria. Ironia nemiloasă a sorții a făcut ca, 
după înfrângerea revoluției, Curtea imperială vieneză tocmai pe aceștia, adică pe 
românii ardeleni, să-i lase de izbeliște, și să întindă mâna de împăcare spre unguri. 
Iar Șaguna, resemnat și părăsit de toți, nu a putut decât să privească neputincios, 
în 1867, la Buda, încoronarea lui Francisc Iosif, în timp ce Viena preda în mâini-
le ungurilor soarta românilor din Transilvania. Desigur, condamnarea activității 
politicienilor români nu poate fi amendată decât de pe poziții ungarocentrice. Ast-
fel, e condamnabilă, din această perspectivă, acțiunea lui Șaguna, care, în fruntea 
unei delegații, ia legătura cu trupele rusești încartiruite în Muntenia și pregătite de 
atac, cu apelul de a înfrânge revoluția și, concomitent, lupta pentru independență 
a maghiarilor. Dar, în acest context, cum putem califica modul în care Kossuth 
și tovarășii săi de luptă desconsideră cererile conducătorilor naționalităților și a 
maselor de altă limbă, care trăiesc de secole la un loc cu ungurii. Ele nu aveau oare 
inrerese politice specifice? Și, în timp ce revoluționarii unguri au avut pretenția ca 
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aceste naționalități să-i urmeze ca unul și să creadă orbește în libertatea mondială, 
slogan sub care se ascundea, de fapt, interesul național maghiar, reprezentanților 
naționalităților nu li s-a promis nimic, în afară de dreptul personal la libertate 
cetățenească.

Din cele prezentate aici reiese cu claritate de ce nu a fost dispus guvernul mag-
hiar de atunci, să rezolve cele două puncte principale dintre cele 16 enunțate de 
românii ardeleni la Blaj: autonomia Transilvaniei și recunoașterea românilor ca 
națiune independentă. Ambele cereri erau în dezacord total cu țelurile principale 
ale revoluției maghiare și ale nobilimii liberale, aceste țeluri fiind: formarea nați-
unii maghiare unice și indivizibile, păstrarea fără modificări a granițelor seculare 
ale Ungariei istorice și a “supremației dobândite prin luptă milenară.”6 Din acestea 
rezultă că politica bazată pe principii politice omogene s-a dovedit a fi fără rezultat 
și necorespunzătoare satisfacerii cererilor naționalităților din Imperiul Habsbur-
gic. În interesul aplanării conflictelor, politica națională maghiară a fost conti-
nuată și în perioada dualismului austro-ungar. Astfel, în 1868 apare legea pentru 
naționalități, pe care Curtea de la Viena o susține cu tărie.

Calea aleasă de românii din Ungaria este însă alta decât a celor din Ardeal. Ei 
nu au expus guvernului maghiar în mod direct doleanțe politice, au cerut mai ales 
facilitarea integrării în societatea maghiară, scoaterea bisericii române de sub tu-
tela sârbească, reclamând dificultățile ivite în cazul ocupării unor funcții publice, 
precum și lipsa structurilor de reprezentare a intereselor la nivelul ministerelor. 
Românii din Ungaria nu au fost de acord cu pretențiile politice ale românilor din 
Transilvania, nici Emanuil Gojdu, nici Eftimie Murgu nu au luat parte la adu-
narea națională de la Blaj și nici nu au reacționat la raportul formulat cu această 
ocazie. E adevărat însă și faptul că Murgu, deși se afla la Pesta, nu a luat parte nici 
la adunarea organizată de partida lui Gojdu, în numele românilor din Ungaria și 
Banat, la care au fost de față reprezentanți ai românilor din comitatele Arad, Bihor, 
Bichiș, Timiș, Torontal și Caraș. Deoarece își însușiseră aspirațiile politicii mag-
hiare, adunările populare românești de la Lugoj, Timișoara și Pesta au formulat în 
general cereri legate de religie și limbă, deci cereri cu aspect cultural. Însă guvernul 
ungar nu a reacționat nici la acestea. Este o dovadă de miopie politică faptul că do-
leanțele modeste formulate în adunarea de la Peste, sub președinția lui Gojdu, nici 
nu au fost luate în seamă, în ciuda faptului că, cei prezenți la adunare, au promis 
sprijinul revoluției maghiare. Apoi, când, în 27 iunie 1848, la sfatul guvernului, are 
loc la Lugoj adunarea românilor pregătiți să împiedice revolta sârbilor, sub condu-
cerea lui Murgu, și se formulează cerința ca Banatul de Timiș să fie recunoscut ca 
provincie autonomă românească, atunci guvernul respinge această pretenție, ca 
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fiind antimaghiară.7 Românii din Ungaria (adică cei din Maramureș, din Bihor, 
din Banat și din capitală) au dat dovadă de atașament față de constituția ungară, 
în toate problemele importante au acordat sprijin guvernului de la Pesta, printre 
acestea fiind și unirea Ardealului cu Ungaria, totuși nu au primit facilități politice.

În loc de concluzie, putem afirma că, în general și independent de persoana 
șefului de guvern, guvernele maghiare de la 1848-1849 nu au avut o politică promi-
noritară. Nici nu ar fi putut să aibă, deoarece nobilimea liberală maghiară, precum 
și gruparea radicală Márciusi Ifiak /Tinerii din Martie/, în frunte cu Petőfi Sándor, 
considerau naționalitățile ca făcând parte din națiunea maghiară. Au convenit 
deplin în privința subestimării mișcărilor de revoltă a naționalităților, a anulării 
rolului personalităților cu fler de conducător, împingându-le în brațele Curții de 
la Viena. În consecință, conducătorii revoluției ungare declarau asigurarea drep-
turilor cetățenești, dar nu și drepturi specifice pentru naționalități. Acest lucru 
nici nu putea intra în discuție în cazul liberalilor unguri, deoarece ar fi intrat în 
contradicție cu concepția lor despre stat și națiune, iar în indivizibilul stat național 
maghiar puterea nu putea fi decât în mâinile nobilimii maghiare. Elitele politice 
pașoptiste maghiare nu și-au putut închipui că ceea ce e favorabil ungurilor, nu e 
prielnic naționalităților conlocuitoare. Astfel, Kossuth și ai săi nu au considerat 
naționalitățile drept o putere politică aparte, și de aceea au primit ca surprinzătoa-
re, mai mult, ca ininteligibile interesele politice formulate în sânul naționalităților, 
la fel și pe cei care le reprezentau. O dovadă vie a indiferenței și a nerecunoașterii 
cu care ungurii au tratat importanța problemei naționalităților în cursul năzu-
ințelor spre propria libertate și în atingerea altor scopuri revoluționare, este faptul 
că nici cele 12 puncte precum nici Legile din Aprilie (11 aprilie) nu conțin nici un 
fel de prevederi referitoare la naționalități.

Politica ungară referitoare la naționalități, cristalizată în epoca reformelor, pusă 
în practică în perioada 1848-1849 și legiferată în 1868, a avut o influență covârși-
toare asupra naționalităților din Monarhia Austro-Ungară. Intențiile sporadice de 
autonomie, apoi cele de transformare a structurii dualiste în confederație, au fost 
demolate de ungurii și austriecii aflați la putere.8 Urmările acestei politici sunt su-
portate până azi de unguri, care, însă, nu se recunosc nici în prezent ca responsa-
bili pentru situația creată. Acest lucru nu înseamnă că e recomandabil să gândim 
în continuare în spiritul statului național cum o face Mihai Zamfir, dar și mulți 
alții. Oricât de atrăgător este acest spirit național, trebuie să găsim alte căi prin 
care putem redobândi pacea pierdută în procesul trezirii la conștiință națională. 
În fond, ne naștem în primul rând oameni, și numai mai târziu ne împodobim cu 
stigmatul național.
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Conviețuirea Együttélés, Anul IX., nr. 1-4. 2005.
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Megjegyzések hazánk nemzetiségi politikájáról

A tudományos kutatónak kötelező a kételkedés, mint ahogy a higgadt 
elemzés és objektív következtetések levonása is. Ám egy olyan ideológi-
ai, politikai megfontolásoktól, mérlegelésektől átszőtt és gyakran az elő-

ítéletektől sem mentes kérdés esetében, mint a többségnek a kisebbséggel szemben 
folytatott politikája, a nemes törekvések és szüntelen fogadkozások ellenére sem 
igen lehetséges, hiszen ab ovo ellentétes szándékok és érdekek szüleménye az, amit 
nemzetiségi vagy újabb megfogalmazásban nemzeti-kisebbségi kérdésként defini-
álunk. Nem a szkepszis növelésének szándékával, hanem a két évszázadon át szer-
zett keserű tapasztalatok birtokában állapíthatjuk meg, hogy eddig kevés európai 
országban sikerült azt a bizonyos modus vivendit megtalálni a többség és kisebb-
ség között; nyugati országok egyikében-másikában könnyű volt a II. világháború 
után kialakult jólétben ad acta tenni a kérdést és nemes egyszerűséggel azt állíta-
ni, hogy posztnemzeti korba érkeztünk (tudott dolog, hogy ez távolról sem igaz 
minden fejlett nyugati államra, lásd pl. Franciaország, Spanyolország, Görögor-
szág stb.). Ez azért is abszurd állítás, mert az európai államok zöme arra sem volt 
képes és hajlandó az elmúlt évszázadokban, hogy kidolgozzon egy viszonylagos, 
legalább elveiben egységes szempontrendszert a nemzeti és etnikai kisebbségi kér-
dés rendezésére, az államok nemzetiségi politikájának értékelésére, minősítésére. 
Melyek a jó nemzetiségi politika ismérvei? Milyen szempontok szerint minősítsük 
jónak vagy rossznak egy állam, különösen a nemzetállam (amely régebben poli-
tikai nemzetként, egy és oszthatatlan, manapság pedig, helytelenül és a lényeget, 
nemzeti jellegét palástoló, tompító polgári nemzetként definiálja magát) által a ki-
sebbségekkel szemben folytatott politikáját? Ki dönti el, hogy melyik a jó, illetve a 
rossz kisebbségi politika? A többség? A kisebbség? Az közismert, hova vezetett az, 
hogy a történelem során a többség a kisebbség feje felett döntött. Itt lenne az ideje 
a konszenzusra való törekvésnek. E kérdés bővebb kifejtése e rövid tanulmányban 
nem lehetséges, annyi azonban nyilvánvaló, hogy a törvényi szabályozás fontos, 
de nem elégséges, hiszen egy ország kisebbségi politikáját elsősorban az minősíti, 
hogy a többség biztosítja-e a kisebbség számára az identitás megőrzését.

Talán a magyarság jogosan lehet büszke arra, hogy Európában az elsők között 
próbálkozott államuk területén élő más népcsoportok helyzetének jogi rendezé-
sével. 1849. július 28-án az ideiglenes nemzetgyűlés Szegeden megalkotta az első 
nemzetiségi törvény-tervezetet, 1868. december 5-én a XLIIX. tc-t, amely nemze-
tállami keretek között viszonylag liberálisan szabályozta a nemzetiségek egyhá-
zi, nyelvhasználati jogait, de a nemzetiségeket politikai tekintetben az egységes 
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magyar nemzet részének tekintette. Az ezzel kapcsolatos, általánosnak mondha-
tó igazságot egy magyarbarát hazai román, Moldován Gergely így foglalja össze 
1894-ben, közel háromévtizedes tapasztalat után: a magyar törvényhozás „1868-
ban megalkotta a nemzetiségi törvényt, biztosítván abban oly rendelkezéseket, 
amiket az állam szuverenitásának megsértése nélkül végrehajtani nem lehetett. 
Bár soha se alkotta volna meg! Mert ha megalkotta, meg kellett volna tartania, 
de nem tartotta meg. A nemzetiségek e törvénnyel (a) kezükben követelték jogu-
kat –de nem volt, aki azt a jogot a törvény értelmében nekik kiszolgáltassa. Az 
egyes hatóságok, különösen nyelvi kérdésekben, a törvény fölé helyezkedtek, s a 
kormánynak nem volt elég ereje a törvény tiszteletét keresztül vinni.” (Magyarok, 
románok, Kolozsvár, 1894, p. 11)

Hamármost a két világháború közötti korszaktól eltekintünk, hiszen a kisebbsé-
geknek sok jót nem hozott, és –tetszik vagy sem a szocialista korszak, különösen 
közvetlenül a háború után hozott számos pozitív intézkedés után– a rendszervál-
tást követő állapotokra térünk ki, nagyjából ugyanazt mondhatjuk, mint Mol-
dován Gergely a dualizmus koráról: „A kormánynak nem volt soha nemzetiségi 
politikája.” (idézett mű p. 14) Bizonyos aspirációi voltak az utóbbi két évtizedben 
a magyar kormányoknak, de azok többnyire a határainkon túli magyarokra vo-
natkoztak, nálunk lényegében ez jelentette „a” nemzetiségi politikát. 

A múltban való kalandozás és mások portáján történő söprögetés, valamint a 
sérelmek felemlegetése helyett maradjunk a mi jelenkori útkereséseinknél, s ve-
selkedjünk neki újra közös dolgaink rendezésének, hiszen arról szól a 2010. ápri-
lisában hatalomra került kormány „felhívása”, hogy feltett szándéka a nemzeti és 
etnikai közösségek helyzetének áttekintése. „Az átfogó felülvizsgálat célja” pedig 
„a kisebbségek kulturális autonómiájának minél szélesebb körű érvényesítését biz-
tosító megfelelő jogszabályi keretek megteremtése”. Reménykedjünk, hogy most 
kisebb lesz a csalódás, mint az 1990-1993-as időszakban, amikor a rendszerváltás 
kapcsán azt hittük, végre bevonnak bennünket a sorsunkat meghatározó törvény 
kidolgozásával kapcsolatos munkálatokba és véleményünk meghatározó lesz a ki-
sebbségi törvény véglegesítésénél. Bevonattuk saját magunkat! Az Antal-kormány 
illetékes hivatala kénytelen volt szóba állni a sebtében megalakított Nemzetiségi 
Kerekasztallal. Kínkeserves, több mint egy évi vita után a két fél megegyezett egy 
kompromisszumos változatban: hazánk nemzetiségei választhatnak mindenféle 
hátrányos megkülönböztetés nélkül, melyik önszerveződési struktúrában kíván-
ják szervezeti életüket folytatni, az Európa-szerte mind a mai napig alkalmazott 
és bevált civil szférában maradnak-e vagy az újonnan bevezetendő önkormányzati 
rendszerben. Hosszú hónapok hallgatása után láttuk viszont a kormány által jó-



130

váhagyott változatot, amelyből a civil szféra, mint önszerveződési keret „kifelej-
tődött”, hiszen a magyarországi nemzetiségi törvénynek, az immár Boross Péter 
vezette kormány szerint, „összmagyar nemzeti” érdekeknek kellett megfelelnie. A 
kisebbségek álláspontja ezzel háttérbe szorult, s kisebbségi közvéleményformálók 
átállásával, nem minden egyéni érdek nélkül, az önkormányzatpártiak kerekedtek 
felül. Hatpárti teljes konszenzussal a parlament 1993. július 7-én ezt a változatot, 
lényegében a jelenlegi törvényt fogadta el, az etnobusiness-ből élő emberek leg-
nagyobb örömére. Most itt tartunk. Van mit elemezni… Pedig az Európa-szerte 
követendő példaként lobogtatott törvény, az elmúlt évek során végzett jobbító mó-
dosítások ellenére sem küszöbölte ki nyilvánvaló ellentmondásait. Éppen azok a 
paragrafusok maradtak érintetlenül, amelyeket a haszonlesők ki tudnak aknázni, 
és a kisebbségek közé furakodva „felhígíthatják” azok amúgyis laza sorait! A tör-
vényhozók figyelmét ez mindig elkerülte a változtatások alkalmával. Tudatosan? 
Véletlenül? Pedig tudniuk kellene, hogy lehetetlen a mai Európában következmé-
nyek nélkül arról szónokolni, hogy a szomszéd országokban a demokrácia fokmé-
rője az ott élő magyaroknak nyújtandó ilyen-olyan autonómia (lehetőleg területi!) 
és széttárt karokkal, alig leplezett mosollyal sajnálkozni azon, hogy a hazai romá-
nok létszáma rohamosan csökken, különösen az elmúlt két évtizedben. Teszik ezt 
azok, akiknek hathatós intézkedéseket kellene hozniuk kisebbségeink megmenté-
se érdekében. Sajnálatos dolog, hogy erre a hazai magyar értelmiség magától nem 
jött rá, sepsiszentgyörgyi szakembernek kell erre felhívnia Magyarország figyel-
mét, a mundér becsületét mentegetni hasztalanul próbálkozókkal szemben. (Lásd 
a Népszabadságban folytatott vitát 2010. július 26-i, 2010. augusztus 16-i, 2010. 
augusztus 18-i szám).

A törvény politikai dilemmái
Feladatunk lenne ezek után a fentiekben említett és a törvényalkalmazás során 

felszínre került problémákra adekvát választ adni. Minden jel arra utal, hogy nem 
a törvényhozók szándékában van a hiba, hanem részben a törvény alapjául szol-
gáló felfogással, másrészt pontatlan megfogalmazásával, az eredeti szándékoktól 
eltérő értelmezhetőségével.

Az első kérdéssel kapcsolatban számomra nyilvánvaló, hogy a törvény a tényle-
ges valósággal ellenkezik, rendeltetésének nem tud maradéktalanul eleget tenni. 
Az elméleti alapvetés ellentmondásossága abból fakad, hogy a Magyar Köztársaság 
ugyan nem nemzetállamként definiálja magát, a nemzeti és etnikai közösségeket 
államalkotó tényezőként kezeli, a kollektív jogokat elismeri, de ennek az elvnek a 
következetes alkalmazására hazánk nemzeti és etnikai kisebbségeinek adottságai 
miatt (kis létszáma, területi elhelyezkedése és magyar társadalomba való erőtel-



131

jes beolvadása miatt) nem tud megfelelni. Ez az oka annak, hogy a kétségtelenül 
modernnek és demokratikusnak tekinthető önkormányzati struktúra a jogegyen-
lőség alapján, a törvényben foglalt módon eredményesen nem működtethető, és a 
civil szférában elhelyezkedő egyesületi jogosítványoknál jóval több kompetenciá-
val nem ruházható fel, mivel nem áll mögötte tömegtámogatás. Ezt az ellentmon-
dást a törvényhozók jól látták meg, ezért a települési kisebbségi önkormányzato-
kat nem integrálták a települési önkormányzatokba, hanem lényegében melléjük 
rendelték. (Elnevezésük is nyilvánvalóan túlzott, hiszen egy településnek nem 
lehet több önkormányzata, a kis létszámú nemzeti kisebbségeknek pedig nincs 
mit önkormányozniuk.) Ezért a mostani települési kisebbségi önkormányzatokat 
a módosítandó törvényben helyi nemzeti és etnikai érdekképviseleti szerveze-
tekként kellene definiálni. További ellentmondás keletkezik abból, hogy politikai 
szándék hiánya miatt ez az ellentmondásos önkormányzati struktúra torzóban, 
befejezetlen maradt parlamenti érdekképviselet hiányában. Ebből is nyilvánvaló, 
hogy ez a struktúra nem felel meg annak a helyzetnek, amelyben a jelenlegi hazai 
nemzetiségek vannak. Ezért már a törvényalkotás éveiben szárnyra kelt az a nem 
bizonyítható vélemény, hogy ezt a törvényt nem ránk, a nemzetiségekre szabták.

Nem mellékes körülmény, hogy a törvényben kilátásba helyezett kulturális auto-
nómia érvényre juttatása nehézségekbe ütközik, hiszen ellenkezik a településekhez 
kötődő önkormányzatiság elvével. A kulturális, illetve személyi elvű autonómia 
lényege, hogy a szorványban élő kis létszámú nemzeti és etnikai csoportokat nyel-
vük, kultúrájuk alapján regionális és országos szinten egységes felfogás, gyakorlat 
és vezetés alá vonja. Ehhez nem feltétlenül szükséges az erős döntéshozatali jog-
körrel felruházott települési kisebbségi önkormányzat. Nem kevés konfliktus ke-
letkezett abból, hogy a kulturális autonómia kiteljesedésével felruházott országos 
önkormányzatok és a helyi ügyekben vétójoggal rendelkező települési kisebbségi 
önkormányzatok érdekei, illetve jogosítványai nincsenek szinkronban. Ezért nem 
valósulhatott meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának azon 
szándéka, hogy a gyulai román iskolákat hatáskörébe vonja. Ebből persze nem az 
következik, hogy centralizálni, éppen ellenkezőleg, decentralizálni, közvetlenül a 
közösségekhez kellene juttatni az anyagi forrásokat, és ennek mechanizmusát tör-
vényben szabályozni.

Ezek az ellentmondások azt bizonyítják, hogy e törvény által meghatározott jogi 
keretben a magyar állam nem tudja megvalósítani az egyébként alapvető célként 
kitűzött kisebbségi kollektív jogokat elismerő és érvényre juttatni szándékozó po-
litikáját, amely a területén élő nemzeti és etnikai közösségek fennmaradását hi-
vatott biztosítani. Ezért az önkormányzati struktúra sem tudta az asszimilációs 
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folyamat megállításával vagy lassításával kapcsolatos elvárásokat teljesíteni. Ez a 
struktúra nem integrálta, hanem dezintegrálta a kisebbségi közösségeket a nem 
megfelelő szabályozás miatt. Amennyiben nemzetiségi és kisebbségi érdekeket 
szolgáló politikát kíván a kormányzat érvényesíteni, mindenképpen új struktúrát 
kell felépítenie vagy a jelenlegi törvényt más alapokra helyeznie. Mindenképpen 
figyelembe kell venni, hogy nagy különbségek vannak a nagyobb létszámú (roma, 
német) közösségek és a kis létszámú (ruszin, ukrán) népcsoportok között. Ebben 
sokat segíthetne, ha visszatérnénk a 90-es évek elején kidolgozott, a civil és az ön-
kormányzati struktúra választását egyaránt megengedő elképzeléshez. A kutató 
számára felmerül az a kézenfekvő kérdés, hogy a rendszerváltás utáni kormányok 
miért ragaszkodtak az önkormányzatiság elvéhez, illetve a szabad identitás válasz-
tásként ismertté vált felfogáshoz? Miért nem változtatattak ezen, hiszen ebből a 
liberálisnak tűnő, de téves ideából keletkeztek az ország politikáját kompromittáló 
anomáliák (lásd a települési önkormányzatok körül kialakult állapotokat). Nyil-
vánvaló, hogy ez a nemzetiségi törvény Achilles-sarka, mivel ez a felfogás teszi 
szinte lehetetlenné a törvény rendeltetésszerű alkalmazását, és teszi lehetővé a 
négyévente előforduló visszaéléseket.

A túlcentralizáltság következményei
A rendszerváltás után számos minoritás nagy csalódásként élte meg azt a kö-

rülményt, hogy a kormányok a nemzetiségi politika decentralizálása, demokra-
tizálása, szélesebb alapokra való helyezése helyett az előző rendszer centralizált 
jellegét tovább fokozta azzal, hogy az adott népcsoporttal kapcsolatos kérdések 
eldöntésében szinte kizárólag csak az országos önkormányzatokra támaszkodott, 
ezek képviselőinek a véleménye volt meghatározó a pénzeszközök elosztásában is, 
ami súlyos aránytalanságokhoz vezetett. Az állami juttatások feletti döntési jogok 
kizárólag a bizonytalan jogi helyzetű, kevés jogkörrel és viszonylag kevés szakmai 
kompetenciával rendelkező országos önkormányzatok által, saját érdekeltségi kö-
réből kijelölt személyek kezébe került. Nem oda, ahol a helyi kérdésekben döntés 
születik, és ahol a feladatok jelentkeznek.

Így állt elő az a helyzet a hazai román kisebbségnél, hogy az igen szerény 
pénzösszeg felett diszponáló közösségek szakmailag erősebb és rendszeresebb, 
tehát minőségileg közösségépítőbb tevékenységet fejtettek ki, mint az állami 
juttatások nagyobb részét, részben a közösség érdekeit egyáltalán nem szolgáló 
célokra fordító országos önkormányzat. Ezt a helyzetet, a hibás finanszírozás 
mellett a szakmai kontroll teljes hiánya és a civilszféra mellőzése teremtette.
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Helyzetjavító intézkedések

Véleményünk szerint politikai döntést szükséges hozni az alábbi kérdé-
sekben:

1. Új nemzetiségi törvény megalkotására kerüljön-e sor vagy a hazai nemzeti 
és etnikai népcsoportok sajátosságai (létszám, tudati állapot, identitásőr-
zést szolgáló tényleges igények) alapján módosítani a jelenlegi törvényt.

2. Egy új törvény megalkotásával kapcsolatban kétségeink vannak, hiszen az 
említett kisebbségi sajátosságok miatt a jelenlegihez képest alapvetően jobb 
törvényt alkotni aligha lehet.

3. Amennyiben a hatályos törvény módosítása mellett dönt a kormány, abban 
az esetben mindenekelőtt az ún. szabad identitásválasztás kérdésében kell 
állást foglalni, hiszen ez az alapja a törvénnyel való visszaéléseknek. Példa-
képpen említjük meg, hogy a törvény 1 § (1) bekezdésében foglalt kitétel 
megváltoztatásával egyértelművé tehetjük, hogy a nemzeti identitás nem 
választás, hanem örökölt adottság kérdése. Abban dönthetünk, hogy örö-
költ identitásunkat (többes kötődés esetében is) megőrizzük-e vagy sem. Az 
államnak akkor van kötelessége, ha a más nemzetiségű állampolgár identi-
tásának megőrzése mellett dönt. Egy nemzeti és etnikai kisebbséghez tar-
tozás eldöntését –az ezzel való visszaélés elkerülése miatt– nem bízhatjuk 
kizárólag az egyénre. Ezért szerintünk helyesen az 1 § (1) az alábbiak sze-
rint módosítandó: „E törvény hatálya kiterjed mindazon, a Magyar Köz-
társaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik 
valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartoznak, valamint e sze-
mélyek közösségeire”. Ebben az értelemben kellene módosítani mindazon 
paragrafusokat, bekezdéseket, amelyek az önmeghatározáshoz, illetve a 
kisebbségi közösségekhez tartozást érintik. Ki kell zárni, hogy az egyén sa-
ját maga döntse el identitását, hovatartozását. Nyilvánvaló, hogy ellenőrző 
technikákat kell beiktatni, ha az illető egy közösség képviseletére aspirál.

4. Döntést kell hozni az önszerveződés típusával kapcsolatban: civilszféra 
vagy önkormányzatiság? (A már említett törvénytervezetet, amely mind-
két lehetőséget biztosítja a kisebbségeknek, érdemes megfontolás tárgyává 
tenni.) A kisebbségek civil szférába való visszahelyezése esetén az állam 
nem vonulhat ki a kisebbségek anyagi támogatásából, az tovább nem csök-
kenthető.

5. Az önkormányzati struktúra megtartása esetén az önkormányzati válasz-
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tást új alapokra kell helyezni. A 2005-ös törvénymódosításkor alapvető 
szakmai hiba történt, ezért vissza kell térni az eredeti gyakorlathoz, hiszen 
a többségi nemzethez tartozó állampolgárnak is joga van véleményt nyil-
vánítani abban, hogy a közös haza területén élő kisebbségeknek legyen-e 
érdekképviseleti testülete vagy sem. Nem az a lényeg, hogy ki választ, ha-
nem az, hogy ki képviseli a nemzeti kisebbség érdekeit. Az csak az adott 
közösség soraiból kerülhet ki.

6. A regisztráció helyett –bizonyos létszámbeli és egyéb, pl. vallási közössé-
gek, egyesületek, intézmények, történelmi hagyományok megléte esetében 
– a jelölést az adott nemzetiséghez való tartozás szempontjából ellenőriz-
ni kell. Jelöltállításnál kizárólag olyan személy kerülhessen a listára, akit a 
közösség az adott nemzetiség legitim tagjának tekint. Ennek megállapítá-
sában a már létező közösségek kompetensek: egyház, szervezetek, intéz-
mények stb.

7. Azon a településen alakuljon kisebbségi önkormányzat, ahol a legutóbbi 
népszámlálás alkalmával legalább 30 fő vallotta magát egy-egy kisebbség-
hez tartozónak, és a településen hagyománya van a kisebbségi létnek, leg-
alább egy kisebbségi intézménnyel rendelkezik. (vallási közösség, iskola, 
egyesület).

8. Számos kérdés megoldható a finanszírozáson keresztül. Át kell térni az ap-
parátus finanszírozásáról a feladatfinanszírozásra. Meg kell szabni, hogy a 
bevételeket milyen arányban lehet fenntartásra és konkrét feladatokra, kul-
turális tevékenységre fordítani. Amíg az országos önkormányzatok vezetői 
szabadon állapíthatják meg saját és munkatársaik juttatásait, az állam által 
biztosított összeg számottevő hányadát önmaguk illetményére, fenntartási 
költségekre, és nem közösségi célokra fogják fordítani. Ez az országos ön-
kormányzatok esetén valós probléma, amelynek megoldása nélkül tisztu-
lási folyamat elképzelhetetlen.

9. Az állam által biztosított támogatást közvetlenül a helyi közösségeknek 
(egyesület, önkormányzat) kellene juttatni, és azok döntésére bízni, hogy 
milyen megyei, illetve országos szervezetet kívánnak létrehozni. Ezzel a 
nemzetiségi politika a helyi közösségek szintjére kerülne, azok megerősö-
dését és fennmaradását szolgálva, és nem a választások után a helyi közös-
ségekhez csak igen laza szállal kötődő, helyi kérdésekben döntési jogkörrel 
nem rendelkező országos önkormányzatokhoz. Demokratikus, alulról fel-
felé építkező akkor lesz az önkormányzati struktúra, ha a helyi civil vagy 
önkormányzati közösségek döntik el, hogy milyen megyei és országos ér-
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dekképviseleti szervezetre van szükségük. Ennek mindenképpen szimbo-
likusnak kellene lennie, feladata pedig az adott közösség képviselete bel-és 
külföldön, kapcsolattartás a hazai kormányzati szervekkel és helyi hatósá-
gokkal.

10. Számos hazai nemzetiségnek okoz gondot a fővárosban kialakult helyzet. 
Románok esetében pl. majdnem annyi kerületi kisebbségi önkormányzat 
alakul az igen alacsony létszámú románsággal rendelkező kerületekben, 
mint a Romániával határos, a többségi románságot tömörítő három (Haj-
dú-Bihar, Békés, Csongrád) megyében, ami nyilvánvaló csalás, mert a nép-
számlálási adatok ezt nem támasztják alá. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy elégséges nemzetiségenként egy önkormányzat a fővárosban, érdeke-
ik megfelelő képviseletére. Semmi nem teszi indokolttá a kerületi önkor-
mányzatok megalakítását (mint ahogy a megyei önkormányzatoknak sincs 
igazi funkciója!).

11. Mindenképpen szorgalmazni kell az anyaország nyújtotta segítség intéz-
ményesítését, pl. Németország és Dánia mintájára, meghatározva, akár évi 
bontásban, milyen segítséget nyújt hazánk a határon túl élő magyaroknak, 
és a szomszédos országok a hazánkban élő magyarországi nemzetiségek 
számára. Ma már nyilvánvaló, hogy a kulturális nemzetben gondolkodó 
államoknak együtt kellene működniük államaik területén élő kisebbsége-
ik problémájának megoldása érdekében. A magyarországi nemzetiségek 
számára –sajátos helyzetük miatt– ez hatványozottan fontos, hiszen ne-
héz velük elhitetni, hogy még érdemes kitartani, harcolni identitásjegyeik 
megőrzéséért, vállalva nap mint nap az ezzel járó stigmatizáltságot. És nem 
kizárólagosan a kisebbségeket sújtó, egyre rigorózusabb magyar nemzeti 
eszme vadhajtásainak okán, hanem elsősorban azért kellene az államok 
közötti együttműködés, amiért a kisebbségeink segítségére jó időpontban 
siető Bíró Béla mond, említett, Népszabadságban megjelent cikkében: „A 
„mintaszerű kisebbségpolitikájával” tüntető Magyarországon … létezik 
ugyan nemzetiségi iskola (hogy tessék-lássék!), de nincs nemzetiségi ok-
tatás. Aligha lehet tehát csodálkozni rajta, hogy a kisebbségek (a németek 
is) gyakorlatilag eltűntek”; majd így folytatja: „hogy Magyarország miért 
éppen az asszimiláció maximalizálásában mutatott példát szomszédainak, 
az számomra ma is „mélymagyar” rejtély.” Bármilyen reménytelennek is 
tűnik a magyarországi nemzetiségek helyzete, mégis érdemes, sőt kötelező 
elindítani a revitalizációs folyamatot, mert az legalább annyira érdeke a 
magyarországi többségnek, mint a kisebbségeknek. De nem mindegy, ho-
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gyan! A kislétszámú, szórványban élő, érdekérvényesítő képességgel nem 
rendelkező kisebbségek, az állam részéről az eddiginél jóval hathatós tá-
mogatást, horribile dictu, ellenőrzést igényelnek. Az eddigi gyakorlattal 
szakítva, nem a közösség nevében fellépő kisebbségi politikusokat, hanem 
közvetlenül a még létező vallási közösségeket, intézményeket, egyesülete-
ket és mindenekelőtt az alkotó értelmiséget (sajtó, tudományos kutatás, 
értelmiségi utánpótlás-képzés, munkahelyteremtés) kell anyagilag támo-
gatni. Ezt hanyagolta el az elmúlt két évtizedben mind az állam, mind az 
általa támogatott kisebbségi elit. Ez okozza a legnagyobb térvesztést a nem-
zetiségek körében. 

A kormányszervek által kezdeményezett változtatásnak akkor van értelme, ha 
gyökeres irányváltást eredményezne a hazai nemzeti és etnikai politikában. Közis-
mert: ha egy kisebbség elfordul értékeitől (nyelv, kultúra), mert azokkal hazája tár-
sadalmi életében nem lehet jelen, abban nem az adott kisebbség, hanem a többség 
zavarait, intoleranciáját kell látnunk. Csupán két példa: 1. a két világháború között 
a méhkeréki románoknak a megyei főjegyzőtől kellett engedélyt kérniük, ha va-
sárnaponként táncházat akartak szervezni; 2. Gyula városában, ahol már a török 
okkupáció idején is éltek románok, eddig nem lehetett elérni, hogy a közintézmé-
nyekre román nyelvű táblák kerüljenek. Most sem, pedig az idelátogató turisták 
fele román. Vajon miért?

Csak remélni tudjuk, hogy az áttekintés, az elvégzendő módosítások javítanak a 
jelenlegi helyzeten, a kisebbségi politikával kapcsolatos intézkedések átláthatóbbá 
válnak, a pénzügyi támogatás nem néhány személy haszonszerzését eredményezi, 
hanem a túlélésükért tevékenykedő, dolgozó, alkotó közösségekhez jut el, amelyek 
mind a saját, mind az ország kulturális értékeit gyarapítják.

2010
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De la integrare la asimilare?

Integrarea minorităţilor naţionale într-o societate dominată de majoritate 
este interpretată, nu o dată, într-un mod eronat. Literatura de specialitate 
face o distincţie netă între noţiunile de integrare şi asimilare. În discursul 

public, uneori, din păcate și în declaraţiile politicienilor, cei doi termeni înseam-
nă același fenomen: contopirea minorităţii în majoritatea naţională. Un exemplu 
grăitor în această privinţă oferă modul cum concepe opinia publică maghiară in-
tegrarea romilor în societatea majoritară: renunţarea la tradiţiile lor seculare și 
adaptarea valorilor morale și sprituale ale majorităţii, ceea ce, evident, înseamnă 
deznaţionalizare.

Cel care aparţine unei majorităţi naţionale nu prea știe că multiculturalismul 
presupune nu numai un anumit grad de integrare ci și un anumit grad de separa-
re lingvistică și culturală. Prin urmare, este vorba de o integrare neasimilatorie. 
Nu e tot una însă cum ne integrăm, ca indivizi sau ca o comunitate. În primul 
caz, convenabil majorităţii, îţi pierzi notele identitare într-un timp relativ scurt. 
În caz că membrii unei minorităţi naţionale tind să se integreze într-o majoritate 
naţională ca o entitate de sine stătătoare, ca o comunitate, cu particularităţile sale 
identitare (religile, limbă, cultură, tradiţii etc.), se izbește de rezistenţa majorităţii, 
de fapt de opunerea statului naţional, care, pentru a zădărnici această năzuinţă, 
refuză să recunoască drepturile colective ale minorităţilor (vezi, de exemplu, po-
vestea noastră cu statuia lui Șaguna). Avem de a face cu una din cele mai vechi 
și importante probleme ale coabitării popoarelor, a relaţiilor dintre majoritate și 
minoritate. Aceasta este explicaţia de ce de-a lungul a mai multor secole, religia 
ortodoxă română din Transilvania și Ungaria, de exemplu, nu a fost receptată ci 
numai tolerată, iar românii exlcuși din viaţa politică. Mai nou, această chestiune 
generează conflicte în Franţa și Germania, ţări în care s-au stabilit în număr consi-
derabil arabi, turci și oameni de religii necreștine care doresc să-și păstreze zestrea 
spirituală și în ţările adoptive. Aceasta este ideea cu care ţările europene nu se pot 
împăca. Recent, politicianul german social-democrat Theo Sarrazin a stârnit mari 
discuţii cu cartea în care consideră că multiculturalismul, convieţuirea pașnică 
cu turcii stabiliţi în Germania nu sunt decât o iluzie din momentul ce aceștia nu 
sunt dispuși să renunţe la religia, limba, tradiţiile și la conștiinţa lor comunitară. 
Cancelarul Angela Merkel, constrâns de împrejurările politice să se pronunţe în 
această problemă tot mai importantă pentru stabilitatea ţării sale, a ajuns în fapt la 
aceeași concluzie. Conflictele interculturale temporar pot fi atenuate, dar o soluţie 
acceptabilă pentru ambele părţi nu e posibilă în cadrul statelor etnocentrice, care 
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refuză recunoașterea drepturilor colective ale altor grupuri etnice de pe teritoriul 
lor, chiar dacă ele sunt considerate doar elemente imigraţioniste. Ori, miza este nu 
numai orgoliul sau supremaţia statelor naţionale europene, ci însăși perspectiva 
civilizaţie creștine din Europa.

Cetăţenii din ţările central-est-europene, mai ales cei care aparţin minorităţilor 
naţionale nemulţumite cu soarta lor, au intrat în Uniunea Europeană cu nădejdea 
că acest conglomerat de state naţionale le va aduce nu numai un trai mai bun ci 
și lărgirea drepturilor lor naţionale. Mai ales liderii ungurilor din ţările vecine 
făceau tot felul de declaraţii optimste referitoare la normele occidentale. Dezmeti-
cirea, din păcate, a început din momentul ce câţiva dintre ei au devenit deputaţi în 
Parlamentul de la Strassburg, convingându-se într-un timp foarte scurt că norme 
occidentale nu prea sunt, ele diferă de la o ţară la alta, iar EU nu are o politică naţi-
onală proprie. Singurul stat european pomenit ca un fel de model în soluţionarea 
problemelor naţionale poate fi dat uitării. Elveţia, căci despre acest stat confedera-
tiv este vorba, nu de mult a interzis ridicarea a unor noi minarete pe teritoriul lui. 
Cert este și faptul că retoromanii din această ţară, deși au o autonomie de invidiat 
de multe alte etnii europene, nu prea pot face faţă valurilor lingvistice și culturale 
venite din partea germanilor. Problema este, deci, mult mai complicată dacă este 
privită din perspectiva supravieţuirii.

Intelectualul minoritar preocupat de căutarea și dorinţa păstrării identităţiii sale 
și a comunităţii din care face parte este tentat să caute modele de urmat. Noi, ro-
mânii de aici, modelul de urmat, în caz că ne mai preocupă viitorul nostru comu-
nitar, nu-l putem găsi numai în realităţile în care actualmente ne găsim, urmând 
trecutul nostru istoric. Cunoscut este faptul că în viaţa politică și culturală a româ-
nilor din Transilvania și Ungaria, cu excepţia unor perioade relativ scurte (dintre 
1905-1920 și 1949-1989), rolul determinant l-au jucat înaltul cler al Bisericii Orto-
doxe Române și al Bisericii Unite (sau Greco-Catolice). Greco-catolicii români de 
pe teritoriul Ungariei de azi (cu excepţia câtorva din sătuleţul Bedeu) au dispărut, 
iar Biderica Ortodoxă Română este, după 1949, eliminată de regimul socialist din 
viaţa noastră politică și culturală, revenându-și însă după 1989. Au apărut, la înce-
putul secolului XX, comunităţile baptiste românești, dintre care au mai rămas trei, 
iar nu de mult la Micherechi s-au înfiinţat două biserici penticostale. Comunităţile 
încă româneşti sunt aşadar cele ortodoxe din judeţele Bichis, Ciongrad şi din 
Budapesta, cele baptiste (Chitighaz, Micherechi, Cenadul Unguresc) şi cele 
penticostale (Micherechi). Nici o altă comunitate sau instituţie nu posedă un 
prestigiu şi o coeziune comparabile cu acelea ale acestor confesiuni, de aceea ele 
oferă pentru noi cel mai potrivit cadru de viaţă comunitară. De aceea, prelungirea 
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vieții românești, la românii din Ungaria, este imposibilă fără contribuţia susţinută 
a acestor comunități. Ne place ori nu, acesta este adevărul. Luptele surde şi 
destructive ce se dau în afara lor pentru nişte interese străine de cauza noastră, nu 
oferă perspectivă ci numai prăpăd. În consecinţă, atenţia noastră ar terbui să fie 
îndreptată spre aceste comunităţi şi să se treacă la crearea condiţiilor materiale şi 
profesionale necesare pentru o restructurare a vieţii noastre comunitare sub egida 
lor. Aceasta va fi în cele ce urmează adevărata probă a conştiinţei noastre naţionale 
şi a capacităţii de a ne opri şi mulţumi cu integrarea (de altfel prea pronunţată!) și 
de a nu face și următorul pas... Nu putem termina aceste meditaţii ca să nu evocăm 
înţelepciunea romanilor: „Salvarea poporului să fie legea supremă”.

2010
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Români în Parlamentul Ungariei

Ideea de a medita asupra prezenţei românilor din Ungaria în Parlamentul 
ţării este prilejuită de alegerea de deputat, în aprilie 2010, a lui Gheorghe 
Şimonca, român din mica comună bichişeană Otlaca-Pustă.

Literatura de specialitate face deosebire între deputaţii care au intrat în Parla-
ment cu un program de minoritate naţională, de obicei în culorile unei formaţiu-
ni politice de naţionalitate, şi deputaţii aparţinători unei minorităţi naţionale dar 
au fost candidaţii şi apoi au devenit deputaţii unui partid maghiar, cum este, de 
exemplu, şi cazul lui Gheorghe Şimonca.

În istoria Ungariei găsim cazuri pentru ambele variaţiuni. Chiar şi un scurt 
istoric al parlamentarismului ungar oferă multe şi interesante informaţii despre 
asemenea cazuri, precum şi despre posibilităţile de participare a nemaghiarilor în 
viaţa politică a statului.

În memoria ungurilor s-a păstrat până în zilele noastre ideea lansată de 
cronicarul Anonymus prin Gesta Hungarorum (cca. 1200) conform căreia întâia 
adunare naţională a ungurilor după descălecarea lor în Bazinul Carpatic a avut loc 
în Judeţul Csongrád de azi, lângă comuna Pusztaszer, respectiv Ópusztaszer, fiind 
prezidată de principele Arpad, la care au participat sfătuitorii lui, conducătorii 
celor şapte triburi şi nobilimea acestora.1 Așa-zisele adunări naţionale ale stărilor 
(prelaţilor, baronilor, nobililor) apar în a doua jumătate a secolului al XIII-lea și 
sunt convocate de rege, ele fiind ţinute cu o oarecare regularitate din secolul al XV-
lea. Drepturile stărilor, care se bucurau de mari privilegii, sunt aprobate în Adu-
narea Naţională din 1447, dată de la care în fiecare an, la Rusalii, era convocată, 
iar nobilimea era obligată să fie prezentă.2 Naţionalităţile având o pătură nobiliară 
restrânsă, iar nobilimea ridicată din rândul lor fiind deznaţionalizată, apar mai 
târziu și într-un număr neînsemnat în dietele convocate, de obicei, din secolul al 
XV-lea, la Bratislava (Pojon). Adunarea Naţională, numită Dietă, funcţiona din 
1608 cu două camere, iar comitatele erau reprezentate de delegaţi aleși de notabili-
tăţile locale. Limba oficială era latina.

În 1848 are loc trecerea de la dietă la un sistem de respezentanţă populară par-
lamentară.3 Acum devin politicieni cunoscuţi, în Bihor Ioan Dragoș, în Banat Ef-
timie Murgu și mulţi alţii în calitate de deputaţi români în Parlamentul Ungariei. 
Dragoș moare în Munţii Apuseni în drum spre Avram Iancu cu o scrisoare de 
împăciuire semnată de Kossuth Lajos.4 

Anul 1861 constituie un adevărat moment politic al perioadei postpașoptiste li-
berale (constituţionale), căci la 1/13 ianuarie, la Sibiu, se întruni prima conferinţă 
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naţională a românilor de după înfrângerea revoluţiei (1849), fiind considerată ca 
o continuare a marii adunări de la Blaj, prezidată de Andrei Șaguna (din partea 
bisericii ortodoxe) și Alexandru Șterca Șuluţiu (din partea greco-catolicilor). În re-
zoluţia adunării se spune, la propunerea lui Șaguna, „că naţiunea română se consi-
deră ca naţiune politică independentă faţă de celelalte naţiuni”. S-a propus și o lege 
electorală democratică în baza căreia majoritatea românilior ar fi primit drept de 
vot, și astfel ar fi putut forma majoritatea în dieta din Transilvania. Tot în această 
conferinţă s-a vorbit pentru întâia oară despre posibilitatea intrării în „pasivitate” 
politică în caz că nu s-ar ţine seamă de „gravaminele” naţiunii române.5 În 1861 
au loc atât alegerile locale cât și cele parlamentare. Parlamentul Ungariei are două 
camere: casa magnaţilor și camera deputaţilor (dieta). În casa magnaţilor româ-
nii aveau să fie reprezentaţi de Emanuil Gojdu, comite suprem al Carașului, Iosif 
Manu, comitele Maramureșului, Sigismund Pop, căpitanul suprem al Cetăţii de 
piatră și Ioan Pipoș, comitele Zarandului. În dietă au fost aleși pe baza legilor din 
1848 numai 19 deputaţi din Ungaria și Transilvania, printre care nume mai cunos-
cute sunt Vicenţiu Babeș și Eftimie Murgu. Unii au fost aleși pe baza programului 
guvernamental, alţii au rămas fideli „steagului naţional”, rămânând „anteluptători 
naţionali”.6 

O cotitură în politica românilor din Ungaria postpașoptistă se produce odată cu 
înfiinţarea primelor partide politice, care, după Alexandru Mocioni, „trebuie să 
fie baza, condiţiunea „sine qua non” a oricărei lupte pentru cauza naţională”. Viaţa 
politică, relaţia dintre unguri, austrieci și naţionalităţi fiind însă confuză, la 1861, 
când Mocioni face iniţiativa cu privire la înfiinţarea unui partid, iar în Ungaria se 
aplica o altă lege electorală decât în Transilvania, care facilita alegerea unui număr 
mare de deputaţi români, Mocioni s-a văzut nevoit ca, deocamdată, să încerce a 
constitui un partid politic naţional numai în Banat și Ungaria. În ziua de 26 ia-
nuarie/7 februarie 1869 s-a convocat la Timișoara o mare întrunire românească 
unde se aprobă înfiinţarea unui Partid naţional de sine stătător care are să urmeze 
o politică de „activitate”, spre deosebire de gruparea politică a ardelenilor care, în 
semn de protest împotriva semnării înţelegerii dualiste austro-ungare, a declarat 
„pasivitate” politică, refuzând să participe la viaţa politică a noului stat, la alegerile 
parlamentare. Excepţie făceau Andrei Șaguna și gruparea sa, care erau adepţii lup-
tei politice pusă pe teren legal, pe „pricipiul egalei îndreptăţiri naţionale”. Așadar, 
Partidul Naţional al Românilor din Banat și Ungaria a susţinut o politică activistă, 
de participare la viaţa politică a Impreiului austro-ungar, iar Partidul Naţional 
Român, înfiinţat cu o lună mai târziu, la 7 martie 1869, în orășelul Miercurea, în 
frunte cu Ilie Măcelariu, Visarion Roman, Ioan Raţiu și Gheorghe Bariţ, decla-
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ră „pasivitatea pentru românii dintre Carpaţi și Munţii Apuseni”.7 Drept urmare, 
chiar dacă cele două partide se unesc în 1881, sub numele Partidul Naţional Ro-
mân din Ardeal, Banat și Ungaria, activiștii și pasiviștii, până la 1905, merg pe 
căi diferite, concep lupta lor politică pentru interesele naţionale române în mod 
diferit.8

Datorită politicii de omogenizare a elitei maghiare, în a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea relaţiile dintre unguri și celelalte naţionalităţi ale Imperiului aus-
tro-ungar devin tot mai încordate. În acest climat politic au loc în una din cele mai 
mari circumscripţii electorale românești din Caransebeș alegerile parlamentare 
din 1887 care, în urma legii electorale abuzive, nu s-a putut alege decât un singur 
deputat în persoana lui Traian Doda, general-grănicer în retragere, pentru un ci-
clu de 5 ani. În urma unor samavolnicii electorale și a teroarei regimului de guver-
nare a lui Tisza Kálmán, Doda a hotărât să se situeze pe poziţia rezistenţei pasive, 
anunţând că nu va mai lua parte la lucrările parlamentului, dar nu va renunţa 
nici la mandatul său. La alegerea repetată din 1888 a fost ales deputat protopopul 
ortodox Mihail Popovici, adept al mișcării naţionale române din Ungaria, deci 
un adept al activismului. În semn de solidaritate cu Doda, adoptă și el punctul de 
vedre al rezistenţei pasive, fapt pentru care i se ridică mandatul. La a treia alege-
re din 26 mai 1888, electoratul român recurge la un caz unic în viaţa publică de 
atunci: își alege în unanimitate de deputat un ungur și anume pe politicianul Mo-
csáry Lajos, renumit „ocrotitor al minorităţilor”. La cererea Partidului Naţional 
Român, Mocsáry a acceptat acest mandat și până în ianuarie 1892 a reprezentat 
cu demnitate interesele alegătorilor săi. În scrisoarea de adio, adresată alegătorilor 
săi români din Caransebeș, spune: „... Dacă referitor la activitatea mea de deputat 
nu sunt dispus să fac iluzii, totuși cred că faptul că în ciclul parlamentar trecut eu 
am reprezentat circumscripţia electorală din Caransebeș nu va dispare fără urmă, 
și în istoria luptelor naţionale din ţară – mai ales în perioada când aceste lupte au 
luat proporţii mari – faptul că Partidul Naţional Român și-a încredinţat mandatul 
parlamentar unui ungur, va constitui un document nu numai interesant, dar şi 
semnificativ... Acel „mandat din Caransebeş,” de atâtea ori reproşat, a constituit 
o legătură deşi slabă, totuşi o legătură – în aceste timpuri grele– dintre unguri şi 
români.”9

Politica de asimilare a statului dualist determină grupările politice românești 
ca în 1905 să se unească cu aceeași conducere și cu același program. De la această 
dată, care marchează desăvârșirea unităţii politice a românilor din Austro-Unga-
ria, nu se mai face deosebire între pasiviști și activiști. Unitatea politică a români-
lor este formulată în „Proclamaţia de independenţă a naţiunii române din Ardeal, 
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Crișana și Banat”, elaborată în Oradea, la 12 octombrie, în casa avocatului Aurel 
Lazăr și citită în parlamentul ungar din Budapesta de deputatul Alexandru Vai-
da-Voievod în ședinţa din 18 octombrie 1918.10

Între cele două războaie mondiale, românii, datorită numărului redus al 
minorităţilor şi suspiciunilor guvernelor ungare faţă de minorităţile naţionale, 
nu am avut reprezentanţă în Parlament. Bazându-se pe narativa sătească, la 
un moment dat, câţiva micherecheni, au ajuns la presupunerea că Ioan Oláh, 
protopopul ortodox român, în ultimii ani ai regimului horthyst ar fi fost deputat 
sau un fel de consilier al parlamentului sau guvernului ungar, mai ales, în proble-
me confesionale. Cercetările știinţifice postbelice și comentariile mai recente nu 
confirmă aceste presupuneri. Din ele reiese că Ioan Oláh, în calitate de vice-ad-
ministrator (1944-1947) al Episcopiei Bisericii Ortodoxe Maghiare (înfiinţată prin 
decretul din 12 aprilie 1942 al Regentului Horthy), din interese personale materi-
ale şi unele motive care necesită o cercetare complexă a politicii faţă de minorită-
ţile naţionale ale epocii horthyste, joacă în istoria noastră un rol dubios dar nu și 
univoc, după unii acela de „preot renegat”, cum l-au etichetat unii micherecheni, 
care cer, în 1945, de la statul român ca să nu fie „lăsaţi pe mâna ungurilor” și să fie 
„anexaţi la ţara mamă”. Această „trădare” a lui Oláh a fost „răsplătită” cu o bătaie 
strașnică a micherechenilor la 26 aprilie 1947, pe urma căreia a suferit toată viaţa. 
Așadar, epoca interbelică este singura etapă în istoria modernă a Ungariei în care 
românii nu au avut reprezentanţă în parlamentul budapestan.11

În regimul socialist trei români au intrat în parlamentul Ungariei: Sofia Secan-
Șebesi, Elisabeta Rokszin-Boca, Gheorghe Marc și Gheorghe Ardelean.

Învăţătoarea din Chitighaz, Sofia Secan-Sebesi (cu studiile făcute în 1943-1947 la 
Gherla) a fost deputată timp de aproape două decenii (1971-1989), ca reprezentantă 
a circumscripţiei elecetorale nr. 6 din Judeţul Bichiș, membră în comisia de exter-
ne, de altfel o prezenţă vie și în viaţia culturală a românilor din ţara noastră.

Elisabeta Rokszin-Boca din Micherechi a fost deputată în anii 1980; data preci-
să lipsește deoarece registrul parlamentarilor dintre 1949-1990 nu a fost publicat 
încă. Îmi aduc aminte însă de o alocuţiune a ei publicată şi în Foaia Noastră, în 
care a spus, printre altele: „aici ne-am născut, aceasta ne este patria, aici trebuie 
să ne imaginăm viitorul”, ceea ce atunci a avut un viu ecou în viaţa politică, idee 
care rar s-a făcut auzită în parlamentul ungar din partea unui deputat nemaghiar. 
Elisabeta Boca, conform informaţiilor primite de la soţul ei, Mihai Boca, fostul di-
rector a școlii locale, nu a fost reprezentantă a românilor din Ungaria, dar originea 
ei românească a jucat în rol determinant în desemnarea ei de deputat parlamentar. 
Giulanul Gheorghe Marc, originar din Micherechi, secretar general al Uniunii De-
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mocratice a Românilor din Ungaria a fost însă și „oficial” un reprezentant al ro-
mânilor în ultimii patru ani ai regimului trecut, între 1985-1989. Chitighăzeanul 
Gheorghe Ardelean ne-a reprezentat în Parlametul Ungariei între 1997-1998.

Prin urmare, primul român care a devenit după 1989 deputat în Parlamen-
tul Ungariei, ce-i drept în colurile unui partid maghiar, FIDESZ, este Gheorghe 
Șimonca (din 2010).
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Emanuil Gojdu, politicianul

La simpozionul organizat în iarna anului 2002 la Budapesta cu prilejul îm-
plinirii a 200 de ani de la nașterea lui Emanuil Gojdu, cea mai reprezenta-
tivă personalitate a românilor din Ungaria în prima jumătate a secolului 

al XIX-lea, istoricul orădean Mihai D. Drecin a prezentat o comunicare cu titlul 
„Victor Jinga despre Emanuil Gojdu ca „personalitate controversată” a neamu-
lui românesc” (Vezi Emanuil Gojdu, Bicentenar, Edit. Academiei Române, Buc., 
2003, p. 79-95). Istoricul orădean a înfăţișat în mod fidel studiul economistului 
și istoricului Victor Jinga (1901-1990) elaborat în 1983 și susţinut în același an în 
forma unor conferinţe în cadrul „Asociaţiei de istoria dreptului și instituţiilor” 
și la „Studioul de limbi” al casei de cultură a sectorului II din București, în zilele 
de 13 noiembrie, respectiv 9 decembrie. Studiul a fost publicat fragmentar după 
moartea lui Victor Jinga în revistele „Familia” și „Cele Trei Crișuri” în anul 1991. 
În acest studiu autorul prezintă în detalii viaţa particulară, familială nu lipsită de 
unele anomalii și activitatea politică așa-zisă „contradictorie” a lui Gojdu. Fără 
a le evoca, de vreme ce ele sunt bine cunoscute și la noi, graţie și cercetătoarei 
noastre Maria Berényi, care a adus o importantă contribuţie la conștientizarea lor, 
reproducem numai câteva din observaţiile istoricului Victor Jinga, pe care istori-
cul orădean Mihai D. Drecin, se pare, le împărtășește, oricum nu le combate. Iată 
câteva din „controversele” care caracterizează atitudinea politică a marelui nostru 
înaintaș: 1. „gesturile filomaghiare”, „acomodarea lui politico-socială împăciui-
toriste”; 2. din familia primei sale soţii „aproape în întregime maghiarizată”, s-au 
„recrutat o serie de loiali susţinători ai patriei maghiare”; 3. Gojdu ar fi după Jinga 
un „citadin pragmatic, orientat spre acumulări, succese profesionale și generozităţi 
substanţiale”, motiv pentru care „i-a rămas puţin timp pentru a medita despre 
satul român și oamenii lui”; 4. aceasta ar fi explicaţia de ce „în caliate de comite 
suprem al Carașului (1861)”, Gojdu nu „a apelat la ţăranii români în administrarea 
comitatului”, reproșîndu-i declaraţia „mai bucuros mulţumesc de postul de comi-
te suprem – care nici când nu l-am dorit – decât a guverna comitatul cu o majo-
ritate de ţarani” (declaraţia lui Gojdu se referă la adevărul incontestabil că marea 
majoritate a ţăranilor români au fost, la această dată, analfabeţi!); 5. faptul că „s-a 
stabilit în Budapesta”, întru-un „mediu citadin maghiar”, iar „capacitatea societă-
ţii maghiare e a asimila etnic valorile altor neamuri, va consolida la Gojdu spiritul 
conciliator”; 6. drept urmare, „în spiritul lui Gojdu ideea naţională românească nu 
dobândea încă destulă claritate”, având „încredere exagerată faţă de naţiunea poli-
tică maghiară a vremii sale”, „nu a fost în măsură să înţeleagă limitele programului 
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revoluţionar maghiar, care înscria drepturi democratice generale fără să accepte 
ideea egalităţii reale între naţiunile din zonă”; 7. „Gojdu a apărat, cu înverșunare 
și cu argumente șubrede, teza minoritară”, citând o relatare extrem de aspră apă-
rută în „Gazeta Transilvaniei”: „L-am văzut cu tristeţe pe Gojdu pledând cu atâta 
predilecţiune cauza maghiară în centrul românilor săi, în dezavantajul lor”. Sunt 
cuvintele rostite de Gojdu la o adunare comitatensă în februarie 1861; 8. în cuvân-
tarea ţinută de Gojdu la 19 iunie 1861 în Camera Magnaţiilor „au alternat ferm 
tezele românești cu unele certificate conciliatoriste pe seama ungurilor”, cum ar fi 
bunăoară „nobila naţiune maghiară”, „maghiarul nu promite ușor, dar împlinește 
ce a promis”, „ne leagă de unguri o istorie comună”, citând și observaţiile critice 
ale lui Gojdu la adresa ungurilor: a) „naţiunea română a fost exclușă... de la toate 
drepturile civile”, când s-a votat unirea Transilvaniei (1848) cu Ungaria, din par-
tea românilor au fost prezenţi doar doi dregători guvernamentali și un episcop” (e 
vorba de episcopul greco-catolic Leményi; Șaguna a fost invitat dar nu a participat 
la dietă!); 9. „În acest discurs au alterat măgulirile spre seama ungurilor cu protes-
tele ferme împotriva oprimării românilor, aruncând toate învinuirile împotriva 
Austriei și, acoperit, împotriva împăratului...”; 10. „Orbit de forţa economică, am-
biţiile și orgoliul clasei politice maghiare, care i-a oferit toate onorurile posibile, 
Gojdu caută să îndrepte ochii românilor transivăneni numai spre Budapesta”; 11. 
spre deosebire de deputatul sârb Stratimirovici, „care a susţinut că în Ungaria sunt 
mai multe naţiuni, nu numai cea maghiară”, Gojdu, în 1866, în calitate de deputat 
de Tinca-Bihor, „s-a raliat la punctul de vedere al lui Ferenc Deák... care afirma că 
nici o naţionalitate din Ungaria – inclusiv ungurii – nu e independentă, indepen-
dent fiind numai complexul de naţionalităţi din această ţară”. În spiritul lui Gojdu 
ideea naţională românească nu dobândea încă destulă claritate”, întrebându-se în 
ședinţa parlamentară din 15 decembrie 1866 „ce este aceea naţiune politică ma-
ghiară” și „ce e naţionalitate politică și ce e naţionalitate genetică?”, iar până ce 
se vor clarifica propune folosirea termenului de „patria noastră”; 12. românii din 
Transilvania văd în Gojdu „un român susţinut de oficialităţile maghiare contra 
românilor”, considerând că „Gândirea politică și viziunea istorică ale vrednicului 
român erau, întrucâtva, alterate de antecedentele vieţii lui, de realităţile sociale... 
de cunoașterea neîndestulătoare a ansamblului istoriei românilor și a pământului 
românesc, a culturii și aspiraţiilor poporului român”; ”în politică Emanuil Gojdu 
a fost prizonierul aristocraţiei și intereselor maghiare”, cuvinte care sunt confir-
mate, după Jinga, de cuvintele rostite la 11 februarie 1870 de Andrei Șaguna la 
mormântul marelui mecena: „Eternă să-i rămână memoria, fără de politică”.

La sfârșitul comunicării, istoricul Mihai D. Drecin a dat citire ultimelor trei pa-
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gini ale studiului scris de Victor Jinga, din care noi redăm doar câteva din ideile 
discutabile, care, după părerea noastră, nu pot fi trecute cu vederea, fiind vorba de 
o figură emblematică a gândirii politice a românilor din Ungaria (și nu a români-
lor din Transilvania!) din secolul al XIX-lea, dar mai ales pentru că ele dau dovadă 
de o abordare tendenţioasă sau eronată a faptelor și care se caracterizează printr-o 
„confuzie” și „contradicţie” mult mai pronunţate decât confuziile și contradicţiile 
atribuite lui Gojdu, chiar dacă, repet, Jinga recunoaște toate meritele pe care le are în 
susţinerea cauzei naţionale a românilor din Ungaria (A cunoaște bine evenimentele 
unei epoci și a le înţelege și interpreta în mod just sunt două lucruri deosebite!) Iată 
câteva exemple: 1. „Emanuil Gojdu a voit și a putut să fie în multe feluri: iubitor de 
bani și generos, bun român și apologet maghiar, a împăcat oportunitatea cu idealis-
mul, iniţiat în istoria altora și puţin cunoscător al istoriei neamului său, admira pe 
unguri cu patru religii și repudia sistemul românesc care avea numai două, împăca 
luxul cu traiul și vorba simplă, era podgorean care bea numai apă, nu detesta costu-
mul naţional românesc, dar se simţea înălţat purtând pe cel unguresc, maiestru al 
conciliatorismului și practician al unor intransigenţe, cu incontestabile sentimente 
naţionale, Gojdu nu a aderat la comunitatea politică organizată a românilor de din-
colo de Carpaţi... Un cumul abundent de contraste și contradicţii, un pom minunat 
care purta în coroana lui toate felurile de flori și de fructe și așa mai de parte”. 2. 
„El a trăit în cumpăna maghiarismului cu românismul, se devotase marei iluzii și 
speranţe a colaborării acestor două popoare și nu a înţelesc cât de mari erau și încă 
sunt și încă vor mai fi deosebirile între ele”. 3. „Gojdu a făcut puţină școală româ-
nească și prea multă ungurească, care i-a deformat gânderea, prin limbă, relaţii și de-
prinderi”. 4. „Însușirile personale remarcabile îl puteau dispensa pe Gojdu de unele 
manifestări în raporturile cu vecinii noștri dinspre apus. Cazul Gojdu este cea mai 
semnificativă și instructivă încercare de colaborare cu ungurii, care nu a dus la nici 
un rezultat. Trăia încă Gojdu când Transilvania a fost integrată în Ungaria (1867), o 
presiune contra românilor s-a înteţit, a urmat procesul Memorandului, legile şcolare 
scelerate ale lui Apponyi etc.”

Oare istoricul Victor Jinga să nu fi ştiut că procesul Memorandului (1892-1894) 
şi legea şcolară legată de numele lui Apponyi (1907) au urmat după moartea lui 
Gojdu? Studiul lui Jinga se încheie cu un verdict care dă dovadă nu de o ”analiză 
rafinată”, ci de o interpretare politică eronată, cuprinsă în următoarea propoziţie: 
„Gândirea şi metodologia politică ale lui Gojdu au eşuat complet.” Cum e posibilă 
o asemenea constatare? Un istoric să nu ştie ce înseamnă a trăi în minoritate? Să-i 
reproşezi unui lider minoritar că colaborează cu elita majorităţii? Cum altfel ar fi 
putut susţine interesele propriului popor? Aceasta ar fi înţelegerea „mentalităţilor 
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vremii”? Sau „nişte jaloane de comportament într-o Europă în tranziţie” ?
După comunicarea istoricului Mihai D. Drecin s-a făcut linişte în sala bicen-

tenarului la care ne-am referit la începutul comunicării şi nimeni dintre istoricii 
şi înaltele feţe bisericeşti nu a încercat să vină în ajutorul meu pentru a oferi o 
imagine mai nuanţată şi obiectivă asupra atitudinii politice a lui Gojdu, deşi în co-
municarea mea cu titlul „Emanuil Gojdu – adept al multiculturalităţii” am făcut 
tocmai acest efort. (Discuţia de la Budapesta a avut un oarecare ecou şi în presa 
din România.)

Nu e cum să evoc tot ceea ce am spus atunci, câteva dintre ideile prezentate tre-
buie însă să le reiau pentru a-l înţelege pe Gojdu şi în general pe românii din Mo-
narchia Austro-Ungară. Ştiind cam ce se va întâmpla la bicentenarul Gojdu, am 
început să meditez asupra criteriilor de evaluarea a politicii unui stat naţional faţă 
de minorităţile sale, deoarece aceste criterii nu sunt elaborate în mod satisfăcător, 
nici chiar noţiunile cu care operăm nu sunt utilizate în aceeaşi accepţiune, fapt de 
care mi-am dat seamă când am studiat problema asimilării.

Importantă ni se pare accentuarea faptului că românii din Ungaria de odinioa-
ră, din Imperiul Habsburgic sau din Austro-Ungaria, respectiv Ungaria de după 
Tratatul de la Trianon, au constituit și continuă să constituie o comunitatea naţio-
nală care de multe ori cugetă ungurește sau nemţește și simte românește. De fapt, 
acesta este și cazul lui Gojdu, care a moștenit gândirea în naţiunea politică înainte 
sau chiar în momentul trezirii la conștiinţă naţională de la ungurii care aveau o 
veche tradiţie statală și o puternică nobilime, susţinatoare a intereselor naţionale 
maghiare de-a lungul veacurilor, capabilă să se opună tentaţiilor de asimilare, de 
germanizare a Curţii vieneze. Bătălia între naţionalităţile din Imperiu s-a dat în 
prima parte a secolului XIX pentru limbă, pentru propriile lor limbi. Dar la înce-
put adevărata luptă s-a dat între austrieci și unguri. Iosif II-lea în 1784 întroduce 
obligativitatea limbii germane, pe care ungurii o resping și reușesc să-și introducă 
limba lor drept limbă oficială. Românii din Ungaria au fost constrânși de împre-
jurări să ia o poziţie convenabilă pentru ei. Deși majoritatea intelectualităţii din 
Pesta și orașele din Transdanubia vorbea limba germană, iar majoritatea popula-
ţiei din provinciile ţării fiind maghiară, naţionalităţile de aici se împacă până la 
urmă cu obligativitatea limbii maghiare, opuneri demne de relevat vin din partea 
românilor și a germanilor din Transilvania. Chiar și elita intelectuală și politică 
nemţească din Ungaria, împreună cu evreii, sunt asimilaţi într-un timp relativ 
scurt. Evident, este vorba de o asimilare lingvistică, iar popoarele de altă etnie își 
păstrează particularităţile lingvistice și culturale. Astfel se explică de ce multicul-
turalitatea și plurilingvismul erau fenomene obiective și acceptate ca un dat istoric. 
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Liderii maghiari, Széchényi, Eötvös și mulţi alţii vorbeau și scriau cu precădere 
în limba germană, sârbii și românii, vorbind de obiecei în dialecte, în societăţile 
culturale și lieterare foloseau limba maghiară. Pentru sârbul Vitkovics Mihály sau 
românii Grabovszky și Gojdu era un lucru firesc să finanţeze nu numai publicaţi-
ile lor proprii ci să susţină și activităţi culturale maghiare. Gojdu s-a socializat în 
această lume multietnică, conflictele între unguri și naţionalităţi apar în timpul 
revoluţiei din 1848. Românii din Ungaria, căci aceasta le era patria, formulează 
numai revendicări culturale, nu și pretenţii politice, fapt reproșat de românii din 
Transilvania, în frunte cu Simion Bărnuţiu. Românii și-au însușit aspiraţiile po-
litice ale ungurilor, de aceea declară Gojdu că nu avem o istorie comună cu restul 
românilor (în sensul că trăim de mai multe veacuri în același stat.) Un elocvent 
exemplu îl constituie faptul că ungurenii au ţinut în 1848-1849 cu Pesta și nu cu 
Viena, după cum nu au participat nici la Adunarea Naţională de la Blaj. Aceasta 
nu-l împiedică să fie prieten cu Șaguna, care ţinea cu Viena, fiindcă așa îi dictau 
interesele naţionale, luptând pentru aceeași cauză.

Este vorba, deci, în perioada anilor 1800-1848, de apariţia unei burghezii româ-
nești „filomaghiare”, ceea ce însemna o colaborare constructivă în interesul naţi-
unii române, care nu mai este constrânsă să se maghiarizeze pentru a-și îndeplini 
aspiraţiile sociale, urcarea treptelor sociale, intrarea în rândurile elitei dominante. 
Fără aceste performanţe sociale de care s-a bucurat și Gojdu, niciodată nu ar fi 
apărut, cu excepţia clerului și a unei subţire pături intelectuale, o burghezie mi-
noritară solidă, capabilă să-și susţină interesele naţionale. În caz că reprezentanţii 
minorităţilor nu ar fi reușit să intre într-un număr tot mai mare în administraţia 
publică, în sferele mai înalte ale societăţii, naţionalităţile pur și simplu nu ar fi 
putut supravieţui. Cei care îi repoșează lui Gojdu fantastica cariera economică, 
relaţiile bune pe care le-a avut cu elita maghiară, pe care le-a valorificat în via-
ţa culturală română, nu știu ce vorbesc, deoarece în această perioadă nu exista 
stat carte să fi susţinut financiar cultura minorităţilor. Noi, ulterior, nu suntem de 
acord, dar în epoca lui Gojdu era un lucru aproape firesc ca majoritatea naţională 
sau puterea politică dominantă să-și susţină de la buget propria sa cultură, fără ca 
celelalte etnii să fi primit vreun ban de la buget. Drepturi culturale da, susţinere 
financiară nu. În aceste condiţii, refuzul de a nu colabora cu ungurii, de a nu căuta 
un modus vivendi, chiar dacă necesita multe compromisuri, ar fi fost un act total-
mente dăunator naţionalităţilor. Cei care ulterior le fac acestor intelectuali de naţi-
onalitate tot felul de reproșuri, nu respectă realităţile naţionale și sociale ale epocii 
reformelor și luminilor, promiţătoare și pentru românii maramureșeni, bihoreni, 
bănăţeni, de aceea au ţinut în această perioadă cu Pesta, nu numai pentru că au 
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apărţinut Ungariei, ci pentru că destinul, viitorul lor depindea atunci în primul 
rând de pătura dominantă din Ungaria, realitate de care Gojdu și-a dat seamă încă 
înainte de 1848 (în mod indirect, desigur, și de Curtea vieneză). Trebuie accentuat 
faptul că românii au trăit împreună nu cu burgul, nu cu austriecii, ci cu ungurii 
de-a lungul veacurilor. Marea dilemă a românilor din Ungaria și Transilvania era, 
în perioada pașoptistă, să ţină cu Pesta sau cu Viena. Rezultatul este cunoscut: 
majoritatea românilor din Ungaria au ţinut cu Pesta, românii din Transilvania 
cu Viena. Cunoscut este și beneficiul colaborării cu Viena, de aceea, pentru că 
a luptat pentru o cauză naţională, nimeni nu-i poate reproșa lui Andrei Șaguna 
fidelitatea sa faţă de Curtea vieneză. Tot acest Șaguna, după 1867, a colaborat, tot 
din interese naţionale, și cu Pesta, cu ministrul Eötvös József, de exemplu, era în 
relaţii de prietenie și nu numai pentru că și Eötvös, probabil, a fost de origine ma-
cedoromână. Acestea au fost realităţile politice și în aceste condiţii au fost nevoiţi 
înaintașii noștri să ducă o luptă susţinută, cu foarte multe compromisuri, pentru 
a-și putea crea condiţiile de conservare a etniei moștenite. Evident, alta a fost situa-
ţia românilor în Transilvania în timpul în care stătea în fruntea lor Andrei Șaguna 
și altele au fost condiţiile politice și sociale ale românilor din Ungaria în perioada 
în care Emanuil Gojdu a jucat un rol determinant în viaţa lor socială și culturală. 
În caz că nu facem această distincţie dintre atitudinea românilor din Ungaria și a 
românilor din Transilvania faţă de naţiunea dominantă maghiară, deosebire care 
a existat până în pragul Primului Război Mondial, nu ne vom putea formă o ima-
gine obiectivă despre istoria acestui veac, implicit situaţia și mentalitatea români-
lor, opţiunile lor politice.

Emanuil Gojdu s-a dovedit a fi un politician mai înţelept, mai clarvăzător decât 
cei care nu știu sau nu vor să știe ce înseamnă a sta în fruntea unei comunităţi na-
ţionale subordonate timp de-a lungul a mai multor veacuri unei dominaţii străine. 
E adevărat că la 17 iunie 1861, Gojdu declara că „Românii doresc viaţă naţională 
conservată prin atâtea nenorociri de o mie de ani, pe care vrem a o păstra, cultiva 
și dezvolta și în viitor, iar pe fiii săi, implicându-i în toate ramurile guvernării, 
poporul român voiește a-i pregăti pentru un viitor mare, pe care-l are nedespărţit 
de naţiunea maghiară”. Dar o bună parte a celor care au declarat la 1 Decembrie 
1918 formarea României Mari au învăţat și s-au putut pregăti pentru acest mare 
eveniment din imensa lui bogăţie adunată datorită relaţiilor adecvate cu guver-
nanţii maghiari de totdeauna, printr-o integrare exemplară în societatea în care i 
s-a dat să trăiească. El nu a avut urmaș, deci toată averea a lăsat-o pentru neamul 
său, iar politica s-a a vizat tot acest scop. Istoria îl confirmă pe Gojdu, politicianul 
și nu pe criticii săi.
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Emanuil Gojdu, schimbând ceea ce trebuie schimbat, oferă și pentru epoca 
noastră un exemplu de urmat în ceea ce privește toleranţa faţă de alterităţile cultu-
rale și lingvistice, convieţuirea pașnică a naţiunilor, loialitatea necesară a unei na-
ţionalităţi faţă de statul în care trăiește. Greșala comisă de Victor Jinga este, cred, 
că la sfârșitul secolului XX proiectează în epoca lui Gojdu unele idei naţionaliste, 
prejudecăţi, suspiciuni care pe marele nostru înaintaș nu l-au caracterizat. 

Așadar, nu Victor Jinga oferă „jaloane de comportament” pentru contemporane-
itate, ci Emanuil Gojdu. Deși gândea în stat-naţiune, în „una și indivizibila naţiune 
maghiară”, într-o patrie comună cu a ungurilor, el într-adevăr înţelegea „menta-
lităţile vremii” pașoptiste și, înainte de toate, realităţile politice și naţionale ale 
acestei epoci în tranziţie, dominată de afirmarea intereselor naţionale în condiţii 
politice inegale. Mesajul marelui nostru înaintaș este că numai prin depășirea unei 
gândriri etnocentrice și renunţarea la tot felul de dominaţii și supremaţii naţionale 
se poate ajunge la acel mult dorit „modus vivendi”, modalitate de a se acomoda 
reciproc, de a convieţui, de a se împăca. Nu e mare lucru să faci o paralelă între 
ceea ce au „profitat” ardelenii pentru fidelitatea nestrămutată faţă de Împăratu’ și 
„foloasele” filomaghiarismului ungurenilor din Maramureș, Crișana, Banat și Un-
garia. E preferabilă tragedia lui Avram Iancu s-au cuminţenia lui Emanuil Gojdu?

Să nu avem iluzii, Europa multietnică va avea încă mult timp nevoie de politici-
eni și intelectuali care știu să facă compromisuri, știu să colaboreze. Urmașii noștri 
au să evoce încă mult timp înţelepciunea politică a lui Emanuil Gojdu.

Perspective Istorice, Revista Asociației Profesorilor de Istorie din România 
„Clio”, Filiala Hunedoara -publicație bianuală, nr. 4/2011 p., 9-13.
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Despre ce „povestesc” casele unor români din 
Buda şi Pesta?

Evocarea faptelor și evenimentelor unor epoci de altădată nu e sau nu ar 
trebui să fie numai luxul, pasiunea unui intelectual, ci și o necesitate de 
valorificare în contemporaneitate a tot ce servește drept învăţătură din 

ceea ce ne-au lăsat marii noștri înaintași. Aceasta pentru că fără cunoașterea bu-
nurilor culturale, spirituale ale strămoșilor, fără o conștiinţă istorică, de aparte-
nenţă la o anumită cultură și civilizaţie îţi trăiești viaţa ca omul care și-a pierdut 
vederea. Vegetezi, dar nu trăiești o viaţă deplină, desăvărșită. Spunem cu precădere 
că omul nu învaţă din trecut. Evident, sunt și excepţii. Aceste excepţii sunt repre-
zentate de intelectualii predestinaţi să conștientizeze condiţiile unei vieţi bogate 
în satisfacţii și care vizează binele obștesc. Iată o carte care ne oferă oglinda unui 
trecut din care putem învăţa multe și diverse lucruri în caz că suntem predispuși, 
receptivi, adaptabili și luptători rezistenţi. Mă refer la cartea publicată în trei lim-
bi (română, engleză și maghiară) de câteva zile de cunoscuta cercetătoare Maria 
Berényi: „Poveștile caselor. Români în Buda și în Pesta” (Budapesta, 2011). Trei 
sunt, cred, ideile care se îmbină armonios și inseparabil în frumoasa și importanta 
carte împodobită de o mulţime de fotografii expresive și fermecătoare: 1. cel care 
are ambiţia de a-și face un nume, o carieră plină, trebuie să realizeze opere dura-
bile, să abordeze teme, probleme importante ale domeniului pe care îl cercetează; 
2. mult mai important e ceea ce dai, oferi patriei tale, decât ceea ce primești de la 
patria ta; 3. valoarea, durabilitatea și recepţia socială a operelor realizate, eventual 
recompensa acestora.

Este un merit incontestabil al autoarei faptul că cu vreo două decenii în urmă a 
„redescoperit” și a adus în discursul știinţific și politic prin trei cărţi voluminoase 
și un mare număr de studii rolul pe care Emaniul Gojdu l-a jucat în viaţa români-
lor din Ungaria în prima parte a secolului al XIX-lea. Din cărţile Mariei Berényi 
putem cunoaște și imensa contribuţie pe care membrii neamului macedoromâni și 
a urmașilor lor români au adus-o atât la reedificarea Imperiul Habsburgic, implicit 
a Regatului Maghiar după devastările otomane, cât și la susţinerea și subvenţiona-
rea vieţii culturale a românilor de aici într-o perioadă determinată de devenirea 
lor naţională, de închegare într-o naţionalitate și, cu ceva mai târziu, în naţiune 
culturală, conlucrare, participare fără de care mișcarea naţională a epocii Lumi-
nilor, Școala Ardeleană și rolul ei hotărâtor în trezirea la conștiinţă naţională a 
românilor de pe ambele părţi ale Carpaţilor ar fi constituit un proces mult mai în-
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delungat. La acea dată, în a două jumătate a secolului al XVIII-lea și prima parte a 
secolului al XIX-lea, Imperiul Habsburgic, prin poziţia sa favorabilă în centrul Eu-
ropei, prin structura lui politică determinată de prosperitate economică și cultu-
rală, oferea o zonă optimă pentru valorificarea iscusinţei de comercianţi și oameni 
de afaceri care erau macedoromânii. S-au descurcat însă cu dibăcie nu numai în 
lumea oamenilor de afaceri, ci și în lumea adoptivă poliglotă și multiculturală, 
după cum au excelat și în cultivarea știinţei și a artelor, în lupta pentru supravieţu-
ire, graţie mentalităţii lor tolerante faţă de alteritate, de isteţimea cu care au știut să 
se integreze și să coabiteze cu o mulţime de entităţi naţionale fără să o abandoeze 
pe a lor, dimpotrivă, din macedoromâni sau aromâni aici devin români veritabili. 
De fapt, cartea în discuţie e o sinteză sumară, dar tocmai de aceea potrivită pentru 
a se adresa unui public mai larg și, bineînţeles, tineretului școlar (utilizabil și ca 
manual auxiliar).

Macedoromânii, respectiv românii descendenţi din această ramură a neamului 
românesc au constituit, probabil, cea mai recunoscătoare și dăruitoare comunitate 
naţională dintre cca. cele 13 etnii ale Imperiului Habsburgic și ale Monarhiei Aus-
tro-Unagre. Cu alte cuvinte, proporţional au adus o mai considerabilă contribuţie la 
construirea și propășirea patriei comune decât multe alte etnii. Dacă mai adăugăm 
și aportul extrem de important al nemţilor, evreilor și al celorlalte minorităţi la iz-
gonirea turcilor din Ungaria și Transilvania, respectiv la refacerea acestei părţi ale 
Imperiului, e lesne de văzut de ce au vorbit popoarele conlocuitoare despre o patrie 
comună și la propriu și la figurat. Acest edificiu imaginar ar fi trebuit să devină o 
adevărată patrie comună, cu o egalitate în drepturi a tuturor cetăţenilor, popoarelor 
pentru ca să poată deveni pentru toţi fiii ei o patrie mai convenabilă. Emanuil Gojdu 
putea să spună încă, în 1861, fiind criticat de un român de dincolo de Carpaţi, că: 
„Eu m-am născut în Ungaria, dezvoltarea și toată fericirea mea (și când zic fericire, 
nu înţeleg starea prezentă, căci aceasta nu e fericire pentru mine) am de a o mulţumi 
naţiei maghiare.... patria mi-o iubesc nemărginit, și pentru bunăstarea ei sunt gata 
în tot momentul a-mi sacra [sacrifica] viaţa...” Adevărul este că nu Gojdu a trădat 
interesele naţiunii sale, chiar dacă, constrâns de împrejurări, a fost nevoit să facă 
unele concesii, ci patria iubită devenise mai târziu o „mamă vitregă” pentru etniile 
nemaghiare. Numai la câţiva ani de la moartea lui Gojdu, în 1879, este aprobată legea 
învăţământului elaborată de ministrul Augustin Trefort, prin care se introduce obli-
gativitatea predării limbii maghiare în toate școlile din Austro-Ungaria (în partea 
lăsată pe mâna Ungariei). Minorităţile văd în acest act o tendinţă de maghiarizare. 
Încep, de fapt sunt reluate, cu alte mijloace, luptele interetnice din 1848, care au să se 
ţină lanţ până la prăbușirea din 1918 a Monarhiei Austro-Ungare, despre care mulţi 
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vorbesc și azi cu nostalgie la noi. Rămâne încă de văzut și decis dacă marile conglo-
merate de naţiuni sau statele naţionale oferă un cadru mai potrivit pentru o viaţă 
socială decentă și păstrarea identităţii naţionale deopotrivă.

Cartea Mariei Berényi ne prinde de mână la sfârșitul secolului al XVIII-lea și 
ne perindă prin casele celebrităţilor românilor din Buda și Pesta până la sfârșitul 
lungului secol XIX, de fapt până la sfârșitul Imperiului preferat odinioară de mulţi 
români, prezentând marile lor performanţe economice și culturale. „Poveștile” au-
toarei se deapănă în jurul caselor, mai bine-zis palatelor din centrul Pestei și, într-o 
mai mică măsură, Tabán-ul din Buda de demult. Cei care au să ţină cu ea și doresc 
să afle în câteva ore bogăţia patrimoniului cultural lăsat drept zestre pentu urmași, 
nu se vor înșela și își vor așeza cartea pe raft cu o mândrie naţională întemeiată.

În sfârșit, să remarcăm semnificaţia simbolică a plăsmuirii volumului semnat de 
Maria Berényi. Semănătorul a fost Ireny Comaroschi, ambasador extraordinar și 
plenipotenţiar al României în Ungaria (între anii 2005-2011), președinte al comi-
tetului de patronaj. Sămânţa a căzut într-un sol roditor, cultivat cu sârguinţa și te-
nacitatea bine-cunoscute ale Mariei Berényi. În ajutorul ei au venit Emilia Martin, 
în calitate de redactor, Mihaela Bucin și Tiberiu Herdean ca lectori, Vajda Tünde, 
Ana Scarlat, Barna Bucin și Vlad Marinescu și, nu în ultimul rând, tânăra artistă 
Emilia Nagy, care îi dă volumului o formă artistică impecabilă, oferind un verita-
bil model de colaborare, chintesenţa realizării unei opere valoroase.

2011
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Cum să fim români?

Cu mândrie sau modestie cuminţită, aceasta este, cred, întrebarea la care 
încearcă, se pare în unison, să răspundă Mihaela Bucin și Gheorghe Ruja 
în nr. 29 aprilie și 13 mai 2011 ale Foii românești în „Scrisoare către un 

prieten care mă vrea mândră”, respectiv „Nici mândrie, dar nici rușine...” Într-o 
singură chestiune apare o disensiune între cei doi românii: Gh. Ruja nu crede că 
mândria naţională a ungurilor („sunt mândru pentru că sunt ungur”) le stă mai 
bine decât altor popoare, reflecţie la afirmaţia Mihaelei Bucin: „Eu, mândrie de 
român nu am!”, totuși, cel care citește cu atenţie opinia celor doi intelectuali nu 
poate să nu observe deosebirile care se reflectă în felul cum este abordat și dezbătut 
același subiect, ilustrând teza după care identitatea etnică este răsfrângerea în su-
fletul nostru a evenimentelor istorice, sociale și culturale în cadrul cărora ne-am 
socializat.

Cei doi parteneri de discuţie nu-și pun întrebări mult mai grave pentru un ro-
mân, ca, de exemplu, „Cum devine cineva român?”, „Se merită să fii român?”, 
„V-aţi dori să fiţi român?”, „Cum poate fi cineva român?”, „De ce și-ar dori cineva 
să fie român?” etc., întrebări cu ceva mai sofisticate, pe care de altfel s-ar cuveni, în 
sfârșit, să ni le punem și noi. Nu, deoarece ei sunt români, întrebarea e cum ar tre-
bui să fim români? Mihaela Bucin, venită dintr-o altă parte a neamului româneasc 
și dezamăgită de sloganurile naţionale lipsite de fond din anii tinereţii („Din gura 
românilor... nu mi-a plăcut cum sună!”), ne pune să ne confruntăm cu realităţile 
vieţii românilor de aici, cu atitudinea lor faţă de valorile culturale românești, prin 
urmare cu ceea ce nu fac pentru a-și perpetua românismul lor. Just, just, zic eu, 
cititorul, dar totuși... De ce suntem cum suntem? Aici începe buclucul. E o între-
bare la care când un român născut aici încearcă să răspundă, pentru românul care 
s-a format din punct de vedere intelectual într-o lume pur românească, totul se 
reduce la o simplă justificare. Știu din propria experienţă. Trăind întotdeauna în 
minoritate, viaţa românilor de aici este o luptă de mai multe secole pentru supra-
vieţuire, luptă pe care au pierdut-o definitiv atunci când din cele cca. 3 milioane 
au rămas numai vreo 30 de mii. De atunci au trecut exact 91 de ani. Frustraţia, 
complexele lor se explică prin faptul că românii de aici niciodată nu au putut fi ei 
înșiși. Cel care trăiește în „supunere”, în dependenţă de „celălalt”, nu poate fi „el 
însuși”. „Ei înșiși” au putut fi cei care s-au scufundat în marea majorităţii. De al-
tfel, fără „mândrie” naţională și locală, de fapt fără „descoperirea” valorilor locale 
culturale ale comunităţilor umane din care facem parte nu ne-am fi trezit nicio-
dată la conștiinţă de neam. În altă ordine de idei, este evident faptul că, deși timp 
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de 7-8 decenii am trăit într-o totală izolare de restul neamului și valorile culturale 
locale constituiau singurul pilon de care ne legam catargul, fără o schimbare de 
atitudine și eforturi deosebite din partea membrilor comunităţii nu numai că nu 
e posibilă supravieţuirea noastră etnică, ci ne și compromitem și lăsăm impresia 
unor pseudoromâni. S-au schimbat vremurile, trebuie să ne schimbăm și noi ca 
să putem profita de posibilităţile oferite de societăţile deschise din cadrul Europei 
Unite, înainte de toate de cele pe care România ni le pune la dispoziţie. Altfel ră-
mânem cu „mândria naţională spusă și nedovedită”. Articolul profesoarei Bucin se 
termină cu o idee care în aparenţă este aproape de „mândria” lui Gh. Ruja, în reali-
tate reflectă însă o altă atitudine, incomodă pentru unii, dar inevitabilă pentru cei 
care doresc să fie „mândri” nu numai de originea lor, ci să-și și „iubească” neamul 
din care se trag, ceea ce presupune o legătură mai strânsă și o mai mare adeziune.

Pe Gh. Ruja îl „derangează” ghirlanda de „mândrie” din noua Constituţie a Un-
gariei, punându-l pe gânduri și sugerând ideea că nu este ușor să fii român într-o 
ţară cu un trecut glorios la care se fac zilnic referiri și care până în zilele noastre 
e demn de a nutri o ideologie naţională pe care ţările vecine o consideră demult 
perimată, motiv pentru care, probabil, M. Bucin respinge utilizarea termenului de 
„mândrie”. Aceasta nu poate însemna însă că termenul în discuţie nu ar putea fi 
folosit de către un român și el nu are motive de a fi mândru de realizările culturale 
și știinţifice ale poporului său.

Introducerea rolului pe care îl are creștinismul în prezervarea naţiunilor este 
ambiguă din momentul ce dacă la români și alte popoare din Estul Europei or-
todoxia a avut un rol determinant, la unguri a constituit mai mult un mijloc de 
înfrângere al păgânismului și al convertirii altor popoare la catolicism. De altfel, 
tocmai Gh. Ruja evocă din Biblie pasaje prin care combate „mândria” și „trufia” 
ungurilor care a dus la introducerea în Constituţie a unui articol nerelevant din 
punct de vedere naţional. Islamismul nu a jucat un rol asemănător la popoarele de 
religie mahomedană?

Mai important este pentru cititor însă evocarea antonimului „mândrie”, dat fi-
indcă azi a vorbi de „rușine” naţională este un anacronism istoric. Și în caz că mai 
există, rușine ar trebui să-i fie nu minoritarului, ci majoritarilor! Sentimentul de 
inferioritate derivă din o „lege nescrisă” dar sugerată de sus în jos de-a lungul a 
mai multor secole prin o sumedenie de mijloace pe care cetăţeanul de rând nu le 
observă, iar reprezentanţii minorităţilor, mai nou, nu îndrăznesc să le „observe”. 
Pentru cei care nu înţeleg la ce mă refer, să citească, pe lângă înfloriturile retorice, 
și introducerea Legii de bază din care vor afla fără nici o dificultate că minorităţile 
din Ungaria fac parte din nou din comunitatea politică maghiară, cum au fost 
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întotdeauna. Prin urmare, naţionalităţile „copiază naţiunea majoritară” pentru că 
de-a lungul veacurilor le-au „convins” că vor fi și ele mai „deosebite” și mai „valo-
roase”, exact ca stăpânii patriei comune (vezi definiţia naţiunii politice!). Ungurii 
și-au tratat naţionalităţile cum i-au tratat turcii pe români și Habsburgii și nemţii 
pe unguri odinioară. Stăpânul dezorganizează, subminează disciplina și mora-
lul celui „supus”. Mai târziu minorităţile naţionale în toate statele centralizate, de 
dragul unei democraţii amăgitoare, au fost constrânse la o permanentă și inegală 
luptă pentru egalitatea în drepturi și egalitatea în șanse. Din această luptă a ieșit în-
vingător totdeauna deţinătorul puterii statale. E util să reţinem memento-ul ungu-
rului transilvănean Kurkó Gyárfás, care spunea între cele două războaie mondiale: 
„Atâtea drepturi vom avea câte vom fi capabili să ne cucerim prin luptă susţinută. 
Destinul naţional constituie o permanentă luptă”.

Cum să fim români? Cu mândrie și modestie cuminţită! Dar toate acestea mai 
au importanţă numai dacă citim cu atenţie dialogul la care ne referim. Scrierile 
lor conţin tot ceea ce ar trebui să facem fără nici o intervenţie exterioară. Căci, 
într-adevăr „nu poţi fi mândru de ceea ce au realizat alţii, ci numai de ceea ce reali-
zezi tu ca român, prin efortul tău”. Demn de remarcat e și celălalt avertisment: „fie-
care să-și facă datoria în perimetrul său: părintele în famile, pedagogul la școală, la 
grădiniţă, slujitorul bisericesc și enoriașul la biserică s.a.m.d.” Cine-i va obliga să-și 
facă cu toţii datoria? Cum vom avea grădiniţe mai bune și mai românești? Cum 
vom avea școli generale mai bune și mai românești? Și cum vom avea un liceu mai 
bun și mai românesc? Cine va convinge confesiunile să-și restabilească locul pe 
care odinioară l-au îndeplinit în păstrarea identităţii? Iată câteva întrebări aspura 
cărora ar trebui să medităm. Evident, a noastră (tuturor!) e datoria și responsa-
bilitatea. Tribuna de dezbatere a problemelor noastre este actualmente atelierul 
micherechian, care îi așteaptă pe toţi cei care sunt responsabili de destinul nostru. 
Și paginile acestui săptămânal stau la dispoziţia celor care au un cuvânt de spus. 
Numai noi putem să ajutăm Ungaria și România ca să ne poată ajuta. Numai astfel, 
trecând la fapte și depășind o sumedenie de lucruri pseudoromânești, mai avem 
dreptul să umblăm cu fruntea ridicată.

2011
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Iosif Vulcan emléktáblájánál

Iosif Vulcan, Irinyi János, Justin Popfiu és sok más kiváló személyiség elődei és 
utódai, románok és magyarok több évszázada építik, formálják ennek a régiónak 
a gazdasági és szellemi életét, hol jobb, hol nehezebb körülmények között. Olyan 

történelmi házasság ez, amely magyarok és románok közös akaratából és érdekéből jött 
létre, hogy együtt, vállvetve éljék életüket, vállalva ennek minden nyelvi, kulturális, gaz-
dasági és politikai következményeit, mint minden polgári házasság esetén. Közösen ne-
velt gyermek e táj, közösek a sikerek és a kudarcok egyaránt, s nincs mit egymás szemére 
vetni. Úgy gondolom, hogy e házasság évfordulóját ünneplik saját akaratból évről-évre 
ide, Létavértesre zarándokló román és magyar polgárok a határ mindkét oldaláról. Mi 
is az Irínyi-Vulcan-nap üzenete? Az én olvasatomban a nemes, széles látókörű, egymás 
iránt toleráns magyarok és románok gyülekezete, ahol békében és egyetértésben idézik 
fel a múlt közös értékeit, nyelvi-és felekezeti hovatartozástól függetlenül, abban a tudat-
ban, hogy előbb vagy utóbb a másságot kölcsönösen tisztelve kialakul közöttük a várva 
várt harmónia, zárójelbe téve korábbi ezzel kapcsolatos nézeteltéréseiket.

E táj múltja számos példát kínál arra, mit jelent európai módon együtt élni. A való-
színű román Irimie-ből lett Irinyi Jánosnak és a bizonytalan származású Joannovich 
Rózának hat gyermeke született: János, a gyufa feltalálója, Viktória, a nagylétai görög-
katolikus pap, Nicolae Vulcan felesége, Iosif Vulcan édesanyja, József, aki újságíró, író 
és fordító volt, Kossuth közeli munkatársa, aki 1848-ban a 12 pont összeállítója, Lilla, 
Antónia és Rozália. Viktória megőrizte nyelvi identitását, testvérei többnyire elmagya-
rosodtak, de e táj, Magyarország, illetve a Habsburg Birodalom sorsát, a tudomány, 
a szellemi élet fejlődését befolyásoló személyiségekké váltak. Ez a nyelvi és vallási ke-
veredés még a nemzeti öntudatra ébredés előtt történt, a XVIII. században és a XIX. 
század elején. A népek századában egy családnak ugyanazon tagjai, szinte véletlen 
szocializáció következtében vagy különböző érdekekből a más nemzetiségű, többséget 
alkotó közösségekbe integrálódtak és asszimilálódtak. Homogenizációs stratégiákat is 
alkalmaztak, melynek következtében etnikai konfliktusok keletkeztek. A több mint két 
évszázadon át nemzetben, nemzetállamban való gondolkodás után, az Európai Unió-
ban helyre kellene állítani az emberek megítélésének igazi értékrendjét: ne a származás 
számítson, hanem a tehetség és az alkotás minősége, értéke. Első lépésként meg kellene 
tanulnunk a politikai nemzetben, illetve a nemzetállamban való gondolkodás helyett a 
kultúrnemzetben való gondolkodást, és azt, hogy a politikai határok adminisztratív ha-
tárokká való átalakítása után, hogyan tudja mindegyikőnk megőrizni békében nyelvi és 
kulturális identitását. Létavértesen megtették az első jelentős lépéseket. Ezért jó itt lenni.

Létavértes, 2011. november
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La Létavértes

Iosif Vulcan, Iustin Popfiu şi membrii familiei lui Ioan Irinyi (1787-1856) au 
fost personalităţi de seamă ale culturii române şi ale progresului social din 
prima şi a doua parte a secolului al XIX-lea în Monarchia Austro-Ungară. 

Popfiu a murit prematur, Ioan Irinyi, născut în comuna Jaca dintr-o familie orto-
doxă Irimie, a fost autorul unor remarcabile studii economice, iar fiii lui, Ioan chi-
mist, descoperitorul chibritului cu fosfor, în 1836, Iosif scriitor şi publicist, adept al 
guvernului revoluţionar maghiar din 1848 şi unul dintre redactorii celor 12 pucte.

Iosif Vulcan, prin bogata sa activitate culturală, dar, mai ales, prin redactarea a 
mai multor reviste, în frunte cu „Familia”, era în această parte a românimii unul 
din remarcabilii realizatori ai unităţii de limbă şi cultură, în etapa de la începutul 
organizării şi înviorării vieţii culturale şi literare româneşti. Elita literară maghi-
ară a apreciat în mod deosebit faptul că Vulcan „în politica naţională nu s-a expus 
niciodată şi fidel muzei a slujit cultura şi literatura naţionalităţii sale”, cum scria 
Nagyváradi Napló la 3 martie 1903. Parcă slujirea culturii naţionalităţii sale, în 
acel context politic, nu era cel puţin atât de importantă ca participarea la „incurs-
iunile politice” ale vremii, cum remarca şi Ady Endre.

Prin mutarea, în 1880, a revistei „Familia” de la Pesta la Oradea, Vulcan a venit 
nu numai mai aproape de ai săi, ci a contribuit într-o măsura considerabilă la întă-
rirea solidarităţii dintre românii și ungurii din această regiune, oferind un model 
de urmat pentru posteritate.

Létavértes, 3 noiembrie 2012

Iosif Vulcan, Iustin Popfiu és Irinyi János családjának tagjai jelentős személyisé-
gei voltak a román kultúrának és társadalmi haladásnak a XIX. század első és má-
sodik felében az Osztrák-Magyar Monarchia idején. Popfiu korán elhunyt, Irinyi 
János, aki Zsáka községben született Irimie ortodox családban, kiváló gazdasági 
tanulmányok szerzője volt, gyermekei, János kémikus, a gyufa feltalálója 1836-
ban, József pedig író és publicista, az 1848-as magyar forradalmi kormány híve és 
a 12 pont egyik megalkotója.

Iosif Vulcan gazdag kulturális tevékenységével, de főleg számos folyóirat szer-
kesztésével, élén a „Familiaval”, kimagasló alakja a román nyelv és kulturális egy-
ség megteremtése szempontjából a románság e régiójának, egy olyan korszakban, 
amikor a román irodalom és kultúra szervezése, életre keltése kezdeti stádiumban 
volt. A magyar irodalom vezető egyéniségei nagyra értékelték azt a tényt, hogy 
Vulcan „a nemzetpolitikában sosem exponálta magát és múzsájához hűen nemze-
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te kultúráját és irodalmát szolgálta”, ahogy a Nagyváradi Napló írta 1903. március 
3-án. Mintha a nemzeti kultúra szolgálata, az akkori politikai kontextusban nem 
lett volna legalább annyira fontos, mint a „politikai kalandozás”, ahogy Ady Endre 
megjegyezte.

A „Familia” áthelyezése Pestről Nagyváradra 1880-ban, nem csak azt eredmé-
nyezte, hogy Vulcan közelebb került saját népéhez, de nagymértékben hozzájárult 
a románok és magyarok közötti szolidaritás erősítéséhez ebben a térségben, köve-
tendő példát mutatva az utókornak.

Létavértes, 2012. november 3.
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Silviu Dragomir despre activitatea politică a lui 
Eftimie Murgu

În Ungaria încorporată în Imperiul Habsburgic trecerea de la starea socială 
veche, feudală, la cea nouă, burgheză, s-a săvârșit pe calea reformelor și nu 
prin o revoluţie, cum s-a conștientizat în opinia publică. Evident, în prima 

parte a secolului al XIX-lea, îndeosebi în anii 1848-1849, a fost un spirit revoluţio-
nar determinat de prăbușirea lumii vechi și împământenirea societăţii burgheze și 
de tendinţa de reconstituire a patriei cotropite de turci și habsburgi, dar trecerea 
de la o lume la alta s-a făcut pe cale pașnică, pe calea reformelor legiferate în-
tre anii 1830-1848 în dieta din Pozsony (Pojon), cum numeau ungurii Bratislava. 
Când aceste legi au fost cuprinse într-o formă concisă în cunoscutele 12 puncte de 
Irinyi József (descendent al familiei române Irimie) și devenise cunoscută izbucni-
rea revoluţiei din Viena, la 15 martie, conducătorii mișcării revoluţionare ungare, 
Jókai, Petőfi și alţii dau publicităţii revendicările lor politice și naţionale, pe care 
primăria orașului Pesta le acceptă fără nici o rezistenţă, iar tineretul radical trece 
la traducerea lor în viaţă, eliberând deţinuţii politici, printre care se afla și Eftimie 
Murgu, și anulând cenzura. La 7 aprilie 1848 regele Ferdinand al V-lea denumește 
primul guvern maghiar, în frunte cu Batthyány Lajos, iar la 11 aprilie sancţionează 
așa-numitele „legile din aprilie”, aprobate în ultima dieată din Pojon, compuse din 
31 articole, care reglementează funcţionarea sistemului politic parlamentar și mo-
dalitatea de eliberare a iobagilor, egalitatea în drepturi a cetăţenilor, în fapt, cadrul 
juridic al regimului burghez. De fapt, cu aceasta se încheia, fără conflicte deosebi-
te, într-un relativ consens cu naţionalităţile din Ungaria și Transilvania, etapa de 
restructurare politică, economică și socială a sistemului feudal care a durat atâtea 
secole. Pe bună dreptate spune istoricul Gergely András că „legile din aprilie” au 
desfiinţat definitiv sistemul feudal multisecular din Ungaria. „O importanţă apar-
te avea, spune istoricul, și faptul că transformarea revoluţionară a avut loc în cadru 
legal, prin activitatea legislativă a dietei, ractificată de suveran.”1 Nu întâmplător 
vorbește istoricul Deák István despre o „Revoluţie legală”, transformările efectuate 
pe cale legală fiind una din trăsăturile specifice ale evenimentelor patruzecioptiste 
din Ungaria.2

De la această dată problema-cheie devine chestiunea naţională. Știut este faptul 
că prăbușirea lumii vechi și încetăţenirea societăţii moderne scoate la iveală pro-
blema naţională, prin urmare în epoca pașoptistă și popoarele din Europa Cen-
trală și de Sud-Est trezite la conștiinţă naţională tind spre trecerea de la popor la 



162

naţiune, de la unitatea culturală la realizarea unităţii lor politice, a statelor-naţi-
uni. În fond, aceasta era situaţia și în cazul românilor din Transilvania. Simion 
Bărnuţiu și românii transilvăneni întruniţi la Blaj, la 15 mai 1848, au formulat și 
ei o mulţime de revendicări politice din care fundamentale sunt: recunoașterea 
poporului român ca naţiune independentă și, refuzându-i-se egalitatea în drepturi 
politice, autonomia Transilvaniei, participarea proporţională la deciderea asupra 
propriului destin.

În chestiunea naţională, alta era opţiunea și atitudinea românilor din Ungaria 
(în continuare: ungureni). Din momentul ce programul lor nu conţinea reven-
dicări cu privire la independenţă politică, mulţumindu-se cu formularea câtorva 
revendicări culturale și confesionale, lupta lor i-a o altă direcţie. Timp ce ardelenii, 
din septembrie 1848, se vor uni cu Viena, ungurenii au să ţină cu Pesta.3

E cazul, credem, să deschidem o paranteză pentru a nuanţa conceptul de „re-
voluţie”, spre a-l distanţa de termenii pe care îi utilizăm la descrierea revendică-
rilor naţionale. „Revoluţia” are un caracter politico-social, vizând transformarea 
în mod forţat al unui regim social, democratizarea societăţii, asigurarea egalităţii 
în faţa legii și a drepturilor cetăţenești, precum și îmbunătăţirea standardului de 
viaţă. Nu are o conotaţie identitară, naţională! Folosirea termenului de „revolu-
ţie” în legătură cu problema naţională, mai ales când e vorba despre lupta dintre 
popoarele din același stat, poate duce la confuzii. Lupta pentru independenţă na-
ţională sau egalitatea în drepturi naţionale are un caracter politic dar nu și unul 
economico-social. De aici necesitatea de a face deosebire între „naţional” și „poli-
tico-social”. Uneori, ca și în 1848, cele două elemente, tendinţele de modernizare 
statală, de formare a statelor naţionale și eliberare naţională se întretaie, se unesc, 
cercetătorul trebuie, însă, să descrie în mod nuanţat și exact această deosebire, 
altfel se poate ajunge la interpretări greșite, cum s-a întâmplat și cu Andrei Șaguna 
sau Eftimie Murgu. Șaguna nu este un „revoluţionar” în sensul obișnuit al cuvân-
tului, ci un iscusit susţinător al intereselor confesionale și naţionale ale poporului 
său timp de mai multe decenii, obţinând cele mai remarcabile succese după luptele 
înverșunate din 1848-1849. Saguna este stigmatizat de Kossuth ca „trădător de 
patrie”, drept urmare românii din Ungaria nici azi nu-i pot ridica un bust marelui 
lor arhiepiscop. Or, Șaguna – mutatis mutandis- a făcut același lucru ca și Kossuth: 
a încercat cu mijloacele pe care le avea la îndemână să-și susţină interesele bisericii 
sale și ale poporului român din Imperiul Habsburgic, chiar dacă aceste mijloace 
ulterior pot fi contestate de unii. Între politic în sens general și politic în sens na-
ţional este o deosebire esenţială, chiar dacă în discursul public și profesional și 
naţionalul are o conotaţie politică. Cazul lui E. Murgu e mai complicat și mai greu 
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de descifrat, la care vom reveni.
În altă ordine de idei, considerăm că e îndoielnică teoria cu privire la „două re-

voluţii” pașoptiste în Transilvania, una maghiară și una română. În fond, suntem 
de acord cu următoarea constatare a lui Dan Berindei: „Iniţial, revoluţionarii ma-
ghiari și români s-au găsit în cadrul Imperiului Habsburgic pe poziţii similare de 
combatere a absolutismului și de afirmare a libertăţilor publice. Izbucnirea revolu-
ţiei la Pesta a fost salutată cu bucurie nu numai de maghiari, ci și de români, ca un 
început al unei noi ere a libertăţii, dar și a afirmării naţionale. Primele manifestări 
revoluţionare transilvănene i-au găsit laolaltă pe români și maghiari.” 4 Prin ur-
mare, în privinţa abolirii iobagiei, a libertăţilor publice este consens între români 
și unguri. Cu excepţia problemei transilvane, între cele 12 puncte ale ungurilor 
din Ungaria și cele 16 puncte ale românilor transilvănenei deosebiri esenţiale nu 
sunt, după cum nici între revendicările ungurilor transilvăneni și ale ungurilor 
din Ungaria. Ceea ce îi desparte este „uniunea”, deci o problemă naţională, iar 
când cele două popoare își concep soluţionarea problemei naţionale pe căi diferite 
și interesele naţionale devin ireconciliabile, „revoluţia” comună ia sfârșit, trans-
formându-se într-un război civil dintre unguri și austriecii susţinuţi și de românii 
transilvăneni. Așadar, deosebirea dintre revoluţia politico-socială și conflictele na-
ţionale este evidentă și ar trebui descrisă ca atare.

După prima etapă, așa-zisă „revoluţionară”, de fapt de restructurare politico-so-
cială, dominante rămân relaţiile încurcate și total opuse între naţiunile maghiară 
și austriacă și naţionalităţile din Imperiul Habsburgic. Curtea de Viena urmărea 
perpetuarea dominaţiei sale și păstrarea integrităţii teritoriale a imperiului, în de-
trimentul celorlalte comunităţi naţionale. Ungurii, avântându-se nu întâia și nici 
ultima dată pentru un scop care le depășea puterile5, urmăresc reconstituirea Un-
gariei destrămate de Semilună la mijlocul secolului al XVI-lea, iar naţionalităţile, 
care după unguri și austrieci nu corespundeau conceptului de naţiune politică, își 
revendicau nu numai egalitatea deplină a drepturilor cetăţenești, ci și recunoaș-
terea drepturilor lor colective, politice, recunoașterea dreptului la autodefinire și 
autodeterminare.

Argumentele părţilor prin care încearcă să-și legitimeze revendicările naţionale 
este trecutul, așa-zisul „drept istoric„ (în cazul ungurilor) sau vechimea înfiripării 
lor pe pământul care constituia de un mileniu o patrie comună (în cazul româ-
nilor). „Fiecare se autovictimizează, evocându-și suferinţa din trecut, aspiraţia și 
chiar certitudinea apropiatei mântuiri, și egzorcizând pe „celălalt”, pe adversar. 
Și totuși – în aceasta constând paradoxul – mimeni, din nici o parte, nu agreează 
termenul „revoluţie”, spre a-și denumi acţiunea și scopurile” – spune Camil Mure-
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șanu.6 Nu, adăugăm noi, pentru că ceea ce s-a petrecut la 15 martie 1848 în Buda 
și Pesta nu a fost o erupţie, un act politic imprevizibil, ci apogeul și deznodămân-
tul febril al unui lung proces legislativ care se încheiase cu aprobarea legilor de 
modernizare a statului, aprobate de regele imperial. Și pentru că numai o parte a 
revendicărilor maghiare erau împlinite, cele politico-sociale, lupta continuă pen-
tru cucerirea independenţei naţionale: câte naţiuni, respectiv naţionalităţi, atâtea 
căi de mântuire naţională. Prin urmare, ceea ce mulţi istorici și politicieni români 
și unguri numesc „revoluţie”, este, de fapt, din partea croaţilor și a ungurilor o 
luptă pentru independenţă naţională (stat propriu), iar din partea naţionalităţilor 
nerecunoscute ca naţiuni (slovacii, sârbii, românii transilvăneni) un efort susţinut 
pentru emancipare și cucerire a egalităţii și în privinţa drepturilor naţionale, în 
unele cazuri pentru autonomie teritorială. Imposibilitatea de a ajunge la un con-
sens, declanșează războiul civil care viza, până la urmă, dreptul la autodetermina-
re naţională. Războiul s-a dat între ungurii deciși să-și recucerească independenţa 
naţională, statală și austriecii care râvneau ţinerea laolaltă a imperiului stăpânit 
de ei. Naţionalităţile au participat la acest război civil după interesele lor reale sau 
imaginare, din care au ieșit, de data aceasta, fără ispravă, ceea ce nu înseamnă că 
lupta lor a fost zadarnică.

Majoritatea ungurenilor, în frunte cu elita care s-a integrat şi dezvoltat în lumea 
ungurilor înainte de apariţia conştiinţei naţionale şi a tensiunilor interetnice, nu-
mită, pe bună dreptate, filomaghiară, nu a participat la conflictul armat dintre un-
guri şi austrieci, respectiv au ţinut cu Pesta. Din această parte a neamului nostru 
face parte şi Eftimie Murgu, care, după unii istorici, „a fost unul dintre cei mai de 
seamă revoluţionari paşoptişti”7. Aprecierea se justifică numai în caz că activitatea 
lui politică o integrăm în contextul mişcării revoluţionare a românilor din Unga-
ria, care, în problema naţională, spre deosebire de românii transilvăneni, adoptă 
o altă poziţie, mai tolerantă faţă de aspiraţiile politice naţionale ale ungurilor. Ele-
mentul esenţial al deosebirii de opinii dintre românii ardeleni şi românii ungureni 
se manifestă în atitudinea lor faţă de Curtea Vieneză și problema națională. Primii 
puneau o încredere lipsită de temei în guvernul austriac, care a ridicat la principiu 
de guvernământ „divide et impera”, ultimii, printre care se găseşte şi E. Murgu, 
mai toleranţi faţă de ambiţiile politice ale ungurilor, acceptând mulţi dintre ei şi 
„uniunea”. Atitudinea faţă de Viena a constituit o mare şi insolubilă problemă a 
românilor paşoptişti. Deruta nu a fost întâmplătoare, o soluţie avantajoasă pentru 
naţiunea română în formare încă nu exista, drept urmare, deziluziile nu întârzie 
să apară atât la românii ardeleni cât şi la ungureni. Cunoscut este calvarul post-
revoluţionar al lui Avram Iancu, victimă a ipocriziei vieneze, sau desconsiderarea 
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de care a avut parte Andrei Şaguna din partea ungurilor. Ungurenii, cu ce va mai 
târziu, trebuie să constate cu mare amărăciune că prevederile cu privire la dreptu-
rile lingvistice şi culturale din legea pentru naţionalităţi din 1868 nu sunt aplicate, 
iar asimilarea fuseseră instituţionalizată începând cu legea şcolară a lui Augustin 
Trefort, în 1879, dându-și seama că cei pe care i-au susţinut în 1848-1849 şi încă 
vreo două decenii, nu sunt dispuşi să le asigure condiţiile politico-sociale adecvate 
pentru o viaţă naţională proprie în vechea lor patrie, revizuindu-şi filomaghiaris-
mul de odinioară, caracteristic mai ales pentru intelectualitatea redusă la număr şi 
profund integrată în societatea ungară (în mare parte macedoromână).

Eftimie Murgu ocupă un loc aparte în această lume policromă din punct de ve-
dere politico-social şi naţional. Coordonatele universului lui politic şi ideologic 
sunt: o consecventă aversiune faţă de machiavelismul absolutist al Curţii vieneze, 
în care a văzut un duşman comun al românilor şi ungurilor, o relativă loialitate 
faţă de guvernul revoluţionar maghiar, teama de panslavismul susţinut de Rusia, 
combaterea dominaţiei ierarhiei bisericeşti sârbeşti în viaţa confesională şi edu-
caţională a românilor, precum şi o atitudine radicală faţă de anomaliile politice şi 
sociale ale epocii, fiind considerat de Metternich drept „instigator”.

Pentru cercetătorul de azi, concepţia lui Silviu Dragomir, formulată din perspec-
tiva a 150 de ani, despre evenimentele pașoptiste și activitatea unui cunoscut luptă-
tor politic român, cetăţean al Ungariei care se găsea în conflict cu cel mai puternic 
stat din Centrul Europei, este extrem de importantă și utilă, cu atât mai mult cu 
cât în ultimele 6-7 decenii, în pofida mutaţiilor politice prin care au trecut ţările 
din această zonă, problema naţională continuă să rămână un factor important în 
relaţiile interstatele. Evident, importantă rămâne pentru noi, în primul rând, ima-
ginea pe care a schiţat-o Silviu Dragomir, excelent cercetător al luptelor naţionale 
din anii 1848-1849 din Ungaria și Transilvania, despre Eftimie Murgu, care mult 
timp era socotit, alături de românul bihorean Ioan Dragoș, cea mai reprezentativă 
figură a comunităţii românești din Ungaria, care a jucat un rol important în apla-
narea conflictelor româno-maghiare8.

Apariţia lui E. Murgu în viaţa politică coincide cu începerea luptei pentru limbă, 
premieră a trezirii la conștiinţă naţioanlă, și a conflictelor pe criterii etnice. Soarta 
lui se identifică cu lupta politico-socială și naţională a românilor din regatul ungar, 
care își are particularităţile sale locale depistabile în atitudinea românilor faţă de 
popoarele de care depindeau într-un fel sau altul: de unguri și de nemţi din punct 
de vedere politic și economic sau de sârbi din punct de vedere confesional și edu-
caţional. Prin modul de a reacţiona la aceste probleme, cum am menționat mai 
sus, sunt unele nepotriviri la românii din Transilvania și Ungaria, chestiune care 
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capătă o mai mică atenţie din partea cercetătorilor, fiind tentaţi să subestimeze 
aceste deosebiri. Or, „cu Pesta sau cu Viena să ţinem” a fost o reală dilemă a per-
sonajelor principale ale luptelor politice pentru egalitatea în drepturi, pentru dem-
nitatea naţională, dar la un consens, datorită faptului că „provinciile românești 
au fost silite să ducă o existenţă politică separată, ceea ce a făcut ca fiecare să se 
dezvolte cu trăsăturile sale specifice”9, nu s-a putut ajunge. Despre sfârșitul tragic 
al „fidelităţii” ardelenilor faţă de Viena, Silviu Dragomir publică pagini conclu-
dente în introducerea la „Studii și documente privitoare la revoluţia românilor din 
Transilvania în anii 1848-1849”, vol. I, Sibiu, 1944, p. LI: „Când episcopul Șaguna 
află cam la mijlocul lui martie 1849, că românii nu vor obţine niciodată o rezoluţie 
favorabilă, a rămas consternat și o „amară întristăciune” i-a copleșit sufletul. Re-
fuza a crede că singur poporul român poate fi osândit să suporte „jugul străinului 
în timpul libertăţii tuturor popoarelor. Laurianu, după ce s-a convins de perfidia 
Burgului, a stăruit să se întoarcă cu toţii în Ardeal și să renunţe la o nădejde, care 
s-a dovedit atât de deșartă”. De-a lungul activităţii sale politice, E. Murgu ţine, 
din lipsă de mai bine și în semn de patriotism, cu Pesta, văzând, pe bună dreptate, 
atât în Imperiul Rusesc cât și în Imperiul Habsburgic un pericol pentru popoarele 
mici, asuprite, pornind și de la ideea dominantă a intelectualilor ungureni că lupta 
lor pentru independenţă trebuie concepută drept simbol al libertăţii popoarelor. 
Izbânda luptei pentru independenţă a ungurilor ar facilita, prin o colaborare ro-
mâno-maghiară, și eliberarea poporului român de sub dominaţia ruso-otomană. 
Aceasta este și ideea susţinută de Nicolae Bălcescu, discipol al lui Murgu în peri-
oada petrecută la București, cu care apoi a colaborat până la înăbușirea de către 
ruși a luptei antihabsburgice a ungurilor, susţinându-și confrantele său muntean 
în demersurile de apropiere româno-maghiară, reminiscenţe ale ideii formulate 
în anii 1830 la Paris de emigranţii polonezi, în frunte cu prinţul Czartoryski, care 
viza formarea unei confederaţiuni a naţiunilor mai mici, din care ar face parte și 
românii, idee îmbrăţișată și de adepţii unităţii naţionale a românilor, în frunte cu 
Ion Câmpineanu și Eftimie Murgu, „complotiști” care, după ce s-au potolit valu-
rile „crizei orientale”10, au fost arestaţi, respectiv expulzaţi din Ţara Românească 
(E. Murgu).

De fapt, în această perioadă, când este profesor de filozofie la Iași și București, 
începe lupta politică a lui Murgu, sub semnul închegării unităţii naţionale a ro-
mânilor. După reîntoarcerea în Ungaria, fără a-și întrerupe legăturile cu patrioţii 
din Principatele Românești, își continuă lupta în Banatul său natal, fiind urmărit 
de autorităţile locale. În 1845 este arestat și dus la Pesta, unde este ţinut, fără a fi 
judecat, până la 8 aprilie 1848, când este eliberat de tineretul român și maghiar. 
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Iată ce spune Silviu Dragomir despre actul de acuzaţie redactat împotriva lui, spri-
jinându-se pe însemnările lui Papiu Ilarian: „Așezându-se în sânul acestui comitat 
(al Carașului), aici, de-abia vreo câteva luni petrecând, a fost destul de temerar a 
se ocupa cu născociri secrete și viclene de planuri periculoase, spre săparea naţi-
onalităţii ungurești, a constituţiunii și a statului. Ideile lui cele pline de fantezie 
se concentrau pentru a emancipa naţionalitatea românilor... și pentru a întemeia 
un stat românesc. Fiecare din termenii acuzaţiei arată câte un punct programatic 
din acţiunea lui Murgu: respingerea tendinţelor de maghiarizare, reforma așezării 
constituţionale cu desfiinţarea iobăgiei, și crearea unui stat care să corespundă 
cu structura etnică a populaţiei.”11 La Bariţ găsim observaţii asemănătoare: „Ce e 
drept, că acelui bărbat de altmintrelea genial, îi lipsea din nefericire moderaţiunea 
și prudenţa.”12 Şi la istoricii maghiari dăm de aluzii la lipsa de prudenţă a lui Murgu 
sau că nu ia în considerare realităţile politice ale epocii sale, că, uneori, prin ideile 
lui fixe, nu ar fi bunăoară luptat împotriva despotismului bisericesc al sârbilor din 
Banat sau „instigarea” iobagilor împotriva latifundiarilor, lăsând impresia unui 
maniac, lunatic. Lăsând la o parte însuşirile umane ale marelui luptător bănăţean, 
trebuie subliniat faptul că „concepţia politică” Murgu nu la Iaşi şi Bucureşti şi-a 
cristalizat-o, sub influenţa discuţiilor cu tovarășii tineri din Muntenia”13. Că anii 
petrecuţi în cele două ţări românești și cunoașterea realităţilor politico-sociale de 
acolo și-au lăsat amprenta asupra activităţii sale ulterioare este un fapt incontes-
tabil, dar el a fost la Iași și București profesor și nu discipol, un luminător, un pro-
pagator al ideilor iluministe, cunoscând și ideile reformiste cu privire la restruc-
turarea politică și socială a regimului absolutist, chestiune discutată în dietele din 
Pojon, iar la întoarcerea în Banat începe, printre primii dintre politicienii vremii, 
lupta pentru conștientizarea lor, pentru lămurirea populaţiei românești, îndeo-
sebi a iobagilor. Adversarii acestor idei, români deznaţionalizaţi și nu numai au 
încercat să facă din el un „instigator” sau, nu o dată, un luptător confuz, nebulos. 
Ţăranii însă l-au înţeles, de aici popularitatea lui imensă care deranja multe figuri 
profitoare ale lumii în declin. E momentul să cităm constatarea esenţială a lui S. 
Dragomir: „... deceniul de la 1838 până la 1848, al lui Bariţiu și Bărnuţiu și al lui 
Eftimie Murgu, ne-a pregătit, mai presus de orice îndoială, pentru renașterea care 
nu mai putea să întârzie.”14

S. Dragomir are dreptate când ţine să sublinieze că Murgu nu a fost preocupat 
numai de „o singură nedreptate care apăsa pe românii bănăţeni: raportul din-
tre proprietari și iobagi”, făcând următoarea constatare prezumtivă: „Murgu va 
fi denunţat în petiţiile adresate Curţii și nedreptatea ce o pregătea maghiarismul 
agresiv sau cum mărturisește el însuși ”guvernul nemeșilor”, adică nemeșii unguri, 
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a căror izbândă ar fi însemnat însăși desfiinţarea poporului românesc. El mergea, 
astfel, paralel cu Bărnuţiu sau poate și mai departe decât acesta, reprezentând gla-
sul de protestare al unei părţi importante de români din regatul ungar împotriva 
tuturor tendinţelor de încătușare, care ameninţau neamul său”15. Mai adaugă apoi 
câteva rânduri din scrisoarea viceișpanului bănăţean Cristofor Jakabffy adresată 
la 1 iunie 1848 ministrului de interne Szemere Bertalan din care aflăm „planul lui 
Murgu cunoscut de toată lumea: să desfacă de Ungaria așa-zisul teritoriu al Bana-
tului, să-l reunească cu Transilvania, Moldova și Muntenia și alungând de aici pe 
unguri, cât și pe sârbi, să întemeieze un puternic stat românesc”.16 Să fi fost Murgu 
un politician atât de debusolat, să nu fi fost conştient de faptul că încă nu a sosit 
momentul îndeplinirii acestui ideal? Nici vorbă, aceasta este o insultă de care aveau 
nevoie autorităţile maghiare pentru ca acest „rebel” să poată fi dat în judecată şi, 
în sfârşit, să scape de el! Că unirea politică a neamului era o idee mult discutată în 
această perioadă, este un lucru cunoscut după cum cunoscut este şi faptul că nu la 
românii din Ungaria era o chestiune actuală, chiar de aceea ea nu apare în nici una 
din programele adunărilor naţionale din Pesta sau din Banat. Ideea a fost propaga-
tă de intelectuali moldoveni și munteni care au participat la Adunarea Naţională 
de la Blaj, dar nu figura nici în programul formulat aici. Murgu a fost un politician 
mult mai realist și un bun cunoscător al raporturilor de forţă ale acestor vremuri 
agitate în care s-a descurcat bine și nu a fost nevoit să-și modifice opţiunile sale 
politice și, mai ales, naţionale. O paralelă între Bărnuţiu și Murgu poate fi inete-
resantă dar punctele comune ale concepţiei celor doi gânditori sunt relativ puţine, 
dacă facem abstracţie de ideile însușite de la marii deșteptători de neam, cum sunt 
corifeii Școlii Ardelene. (Bărnuţiu era, înainte de toate, un teoritician al problemei 
naţionale, E. Murgu un politician cu vederi ale democraților radicali.) Ardelenii și 
ungurenii în problemele majore politice ale românimii, la 1848, merg încă pe căi 
diferite, idealurile naţionale converg spre același scop cu câteva decenii mai târziu, 
în pragul Primului Război Mondial. În această ordine de idei Murgu este în uni-
son cu Nicolae Bălcescu, ambii fiind convinși că, în acel moment istoric decisiv, 
îndeplinirea idealurilor naţionale românești (unitate politică naţională, cucerirea 
independenţei, egala îndreptăţire etc.) depind de deznodământul conflictului din-
tre unguri și austrieci. Solidaritatea dintre românii din Transilvania și Ungaria era 
o realitate, dar priorităţile și căile obţinerii aceluiași scop era concepute altfel. Între 
puctele de vedere ale lui Ioan Dragoș, Eftimie Murgu, Emanuil Gojdu, respectiv 
ale lui Simion Bărnuţiu, Andrei Șaguna și Avram Iancu (deși el nu a fost un adept 
devotat al Curţii vieneze), de la bun început, dar mai ales după alipirea Transilva-
niei la Ungaria și declanșarea războiului civil, este totuși o mare deosebire chiar 
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dacă post festa răsplata a fost aceeași: dezamăgire și letargie. Vorba lui Iorga: „stăm 
unii în faţa altora reprezentând interese naţionale ireductibile.”17

Este o consecinţă iminentă bine-cunoscută a stadiului de dezvoltare, de înain-
tare a poporului român în procesul de închegare în naţiune culturală și naţiune 
politică printr-o lungă și statornică luptă cu naţiunile dominante. Tot N. Iorga, în 
capitolul „Urmările zilei de 3 mai 1848” al studiului citat prezintă în mod magis-
tral zbuciumul intelectualilor români dezbinaţi din cele două ţări (Transilvania, 
Ungaria). Marele istoric spune durerosul adevăr: „că în mișcarea românilor lip-
seau cu desăvârșire unitatea de acţiune”, că „la Blaj venise multă lume, dar nu cu 
aceleași gânduri, nu cu aceleași intenţiuni, nu [cu] aceleași scopuri, nu cu aceleași 
așteptări... De fapt între concepţia organizatorilor, a majorităţii comitetului pro-
vizoriu ales și concepţia celor doi vlădici era o deosebire atât de adâncă, în cât, în 
realitate, în fapt, ea nu putea să fie niciodată trecută, niciodată înlăturată”. Șaguna 
le spunea ţăranilor: „Nu vă neliniștiţi, fiindcă desfiinţarea șerbei va fi un fapt și 
ea nu vine din lupta voastră, cum nu vă vine din bunătatea ungurilor, ci numai 
din sentimentele părintești ale suveranului faţă de supușii săi”. Leményi, reprezen-
tantul principal al politicii filomaghiare, explică situaţia constituţională din acel 
moment: „Iată unirea cu Ţara Ungurească s-a făcut și prin înălţatul împărat s-a în-
tărit. Și prin unirea aceasta cea mai mare parte a naţiunii noastre, care până acum 
se socotea numai suferită (tolerată), nu numai de slujbele domnești s-a mântuit, ci 
întru toate asemenea drepturi cu celelalte naţii a dobândit”. Cu ceva mai târziu, 
„când Șaguna îndemna la înarmare, vlădica unit spunea românilor: „Credincioși 
să fiţi împăratului, dar și patria să nu o uitaţi”. Iorga face o observaţie demnă de 
menţionat, prin care confirmă una din convingerile lui Murgu: „Evident că pe 
altă cale nu se putea ajunge la ceva decât pe calea unei mișcări armate”. Despre 
războiul civil, istoricul spune următoarele: „Era o revoluţie, dar nu pe baza unui 
program, cu o colaborare solidară a intelectualilor. De la această ridicare pentru 
împăratul care nu recunoscuse nimic și nu făgăduise nimic, până la adevărata revo-
luţie spontanee, care este singura în adevăr binefăcătoare și prin care-și cucerește 
drepturile un popor.... era un lung drum – și în curând era să se și vadă”. Despre 
câmpul de luptă al lui E. Murgu, autorul studiului spune: „În Banat aveau să sufere 
românii mult din partea ierarhiei sârbești. Fiecare naţiune care se învecinază cu 
alta se întinde cât o lasă cealaltă... Era natural ca sârbii, cu privilegiile lor, îngrijiţi 
și iubiţi de guvernul împărătesc, să-și asigure situaţia preponderentă în părţile bă-
năţene și era iarăși foarte natural ca românii, ajungând la o altă conștiinţă decât 
conștiinţa ortodoxiei lor, ajungând să dorească o viaţă culturală și politică proprie 
în formele legale, să intre în luptă cu sârbii pentru a recăpăta ceea ce le trebuia în 
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pământ, în biserici, mănăstiri, venituri. Nimic mai natural decât aceasta.” Studiul 
lui Iorga se termină cu o constatare fundamentală pentru înţelegerea de ce „naţiu-
nea românească nu era una”, de ce reprezentanţii ei trăgeau în mai multe direcţii, 
de ce Murgu a fost un „neînţeles”, un luptător ciudat, suspect și care nu s-a dus nici 
la Blaj, nici la adunarea din Pesta, organizată la 21 mai 1848, în casa lui Emanuil 
Gojdu, numai la „neamul său bănăţean”, care îl înţelegea, „era cel mai luminat 
din ei”, adică dintre liderii români din părţile ungurene și poate nu numai, care 
„suferise pentru cauză” (mulţi și grei ani în detenţiune), ceea ce nu prea se putea 
spune despre o bună parte a „patrioţilor” patruzecioptiști. Iată rândurile cu care își 
termină Nicolae Iorga analiza luptei naţionale a românilor ardeleni: „intelectualii 
români de la 1848 au fost văzuţi în toate întrunirile administrative, dar acolo unde 
se frământau într-o luptă de moarte ai lor, acolo n-au fost văzuţi. Aceasta însă dă-
dea cetelor lui Iancu o altă înfăţișare decât a unei oștiri naţionale conștiente, sub 
conducerea șefilor ei firești. Lucru ce nu se poate uita de istoria imparţială”.

Parcurgând interpretările lui Silviu Dragomir despre luptele naţionale ale ro-
mânilor transilvăneni și ungureni din 1848-1849, ajungem la concluzia că ele au 
un caracter intrinsec, independent de legăturile cu luptele asemănătoare ale altor 
popoare, de interesele celor două puteri dominante în Imperiul Habsburgic, ale 
austriecilor și ungurilor, nelegat de ralitatea imediată a timpului și locului deter-
minate de năzuinţele ale unui conglomerat de popoare care, trezite la conștiinţă 
naţională, apar pe arena istoriei cu aceleași interese, deci ireconciliabile în acel 
moment istoric de emancipare, de cucerire a independenţei. Dintr-o perspecti-
vă etnocentrică este abordată și activitatea politică al lui E. Murgu, mai ales în 
cele mai dificile momente prin care a trecut „coroana românimei” din Ungaria. 
Fără a intra în detalii, I. D. Suciu, unul dintre cei mai buni cunoscători ai vieţii și 
operei lui E. Murgu, afirmă că „În ceea ce privește interpretarea evenimentelor, 
Silviu Dragomir, neavând informaţia de azi, consideră acţiunea lui Eftimie Murgu 
ca o „rătăcire”, ajungâd la concluzii care astăzi nu mai rezistă criticii”.18 Fără a 
considera că eminentul istoric ar fi dus lipsa informaţiilor, documentelor necesare, 
înclinăm spre a crede că şi de data aceasta avem de a face cu o trăsătură specifică 
a istoriografiei naţionale din ţările noastre: abordarea istoriei unei naţiuni numai 
din perspectiva propriilor interese virtuale care, datorită mutaţiilor politice şi 
ideologice, au fost interpretate conform canoanelor epocii respective. Acesta este 
şi cazul lucrării bine documentate a lui I. D. Suciu, care poartă amprenta ideologiei 
anilor în care a fost scrisă – în mod exemplar.

Cu același fenomen avem de a face și în cazul studiului lui Silviu Dragomir (Re-
voluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849, vol. V) publicat în 1946 la 
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Sibiu, în care autorul consacră un spaţiu considerabil desfășurării mișcărilor so-
ciale și naţionale ale românilor din Banat și Ungaria, iar un capitol poartă titlul 
„Rătăcirea lui Eftimie Murgu” (p. 342-365), în care formulează la adresa luptăto-
rului bănăţean atâtea erori, acuzări chiar, de la „se pune în serviciul unei cauze 
străine”, „trecere în tabăra adversarului”, „renunţare la drepturile elementare ale 
neamului său” până la „ia atitudine categorică împotriva Curţii din Viena chiar 
în momentul în care românii din Ardeal se îndreptau către ea ca la ultimul lor 
refugiu” sau „își reneagă propriile credinţe” etc., ca apoi să conchidă că toate aces-
tea „vor fi momente agravante în acest proces care va fi depănat atâta timp cât va 
trăi neamul” (p. 342-365). Sunt contradictorii și prea grave pentru a fi analizate în 
detalii în cadrul unui articol!

După o succintă prezentare a biografiei lui Murgu, „una din cele mai interesante 
figuri ale vieţii publice românești din prima jumătate a secolului al 19-lea”, care 
„era admirat pentru hotărirea neclintită de a lupta să-și ridice neamul din pulberea 
umilinţii, dar și pentru înflăcărarea și devotamentul tineresc, care-i da curaj să în-
treprindă orice, spre a împinge naţiunea românească pe calea culturii și a libertăţii 
naţionale”, autorul afirmă că la Iași, unde merge în 1834 să inaugureze „cea dintâi 
românească școală de filozofie” la Academia Mihăileană, „respira acum mai liber” 
în Moldova care „era și ea legată în obezi, aservită de protectoratul ţarismului”. 
La Iași, Murgu nu s-a dus numai pentru că „ahtia” pentru muncă rodnică „în at-
mosfera românească” ci, pe lângă dorinţa de a cunoaște realităţile politico-sociale 
din Ţările Românești, cu două scopuri ce decurg în mod firesc din gândirea sa 
ilumisită și lupta politică în care se avântase: propagarea unei politici antirusești, 
antislave și promovarea ideilor liberale și naţionale ale epocii iluministe. Acesta 
este și motivul plecării de la Iași la București, unde se izbeste de același despotism, 
iar când membrii societăţii secrete condusă de Dimitrie (Mitică) Filipescu sunt 
arestaţi, Murgu, unul dintre iniţiatori, este nevoit să se reîntoarcă la românii săi 
bănăţeni, unde două sunt preocupările celor 3-4 ani petrecuţi între ei: susţinerea 
intereselor de tot felul ale iobagilor români împotriva latifundiarilor de etnii di-
ferite și lupta impotriva politicii de deznaţionalizarea a sârbilor, în unele privinţei 
mai aspre decât a autorităţilor ungare. Remarca lui Iorga cu privire la ceea ce se 
întâmpla în prima parte a secolului al XIX-lea în ţara lui Moise Nicoară și Eftimie 
Murgu: „e foarte greu să deosebești în această vreme pe români de sârbi, când ro-
mânul Murgu își adăuga sufixul slav ca să se cheme Murgulovici...”19

După anii (1840-1845) petrecuţi în Banat, unde devenise cel mai popular inte-
lectual și cel mai consecvent susţinător al cauzei naţionale, Silviu Dragomir con-
stată în activitatea politică și atitudinea faţă de guvernul maghiar ale lui Murgu o 
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„întorsătură pe care o marchează odată cu eliberarea din temniţă [8 aprilie 1848], 
noua fază din viaţa acestui fanatic luptător”. Ar fi putut deveni, după S. Dragomir, 
„conducător al acţiunii politice a românilor din Ungaria și Transilvania... dacă 
rămânea credincios idealurilor pentru care a luptat și a suferit”, iar „argumentul” 
schimbării la faţă a lui Murgu ar fi următoarele: în cele două luni de la eliberarea 
din temniţă „nu pleacă în Banat, unde e așteptat”, „nu ea parte la consfătuirea 
fruntașilor români din Pesta”, „se abţine a face cauză comună cu luptătorii noștri 
politici”, după care se pronunţă „sentinţa”: „cheia spre a descifra tot ce pare enig-
matic în activitatea viitoare a „martirului bănăţean” ar fi „tendinţa guvernului de 
a câștiga pe români pentru cauza ungurească”. Așadar, Murgu, „apostol al româ-
nilor”, „patriot român cu atâtea merite... se pune în serviciul unei cauze străine”, 
„trece în tabăra adversarului”. Suspiciuni fără nici o probă! O știm de la autorul 
acestor bănuieli: „La nici una din întrebările sulevate nu se poate răspunde pe 
temeiul unor informaţii documentare” (p. 346-348). Totuși, istoricul nostru vor-
bește despre o „tranzacţie încheiată cu guvernul unguresc” care „a rămas o taină 
neștiută de contemporani, iar politica lui Murgu o enigmă nedescifrată de opinia 
publică românească” (p. 349).

Evident, nu e vorba de vreo „taină” sau „enigmă” și nici de o „întorsătură” în lup-
ta politică a lui Murgu după eliberarea din penitenciarul, de fapt, din cazarma care 
se afla în piaţa care azi poartă numele Libertăţii (Neugebäede, în „Clădirea nouă” 
din Pesta), ci, dimpotrivă, cum constată I. D. Suciu, „o nouă fază a revoluţiei înce-
pe odată cu sosirea lui Murgu în Banat.”20 Dacă pentru ţărani ideea primordială 
era desfiinţarea iobăgiei, pentru intelectuali adevărata miză era cucerirea libertăţii 
cetăţenești și naţionale. Prima, libertatea civică, era un concept univoc, emancipa-
rea „naţionalităţii” era interpretată în mai multe feluri: ungurii, liberalii conduși 
de Kossuth, gândeau într-o naţiune omogenă, aveau convingerea că și revendi-
cările naţionalităţilor pot fi satisfăcute prin egalitatea în faţa legii și asigurarea 
unor drepturi civice. Kossuth și conducătorii guvernului ungar nu erau receptivi 
la doleanţele naţionale ale popoarelor din Imperiu. Și în cazul acesta avem de a 
face cu revendicări deosebite: cu cât o naţionalitate sau naţiune (de ex., croaţii) 
era într-un stadiu mai avansat al devenirii identităţii sale, cu atât pretenţiile vor 
fi mai radicale. Românii din Transilvania aveau revendicări politice, teritoriale, 
românii ungureni pretind doar depturi civice și culturale și nu și drepturi colec-
tive. Silviu Dragomir, gândind într-o unitate naţională neexistentă la 1848 și mai 
făcând eroarea de a implica și problema Principatelor Române în discursul despre 
activitatea din Ungaria a lui Murgu, nu poate să ajungă decât la concluzii eronate, 
încă inactuale.
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Eftimie Murgu nu a renunţat la idealurile sale politico-sociale și naţionale, pe 
ultimele, ce-i drept, le concepea, în unele privinţe, altfel decât ardelenii. La tovă-
rașii de luptă din Moldova și Muntenia ocupate de ruși și turci nu avea cum să se 
reîntoarcă după aproape trei ani de închisoare, unde a fost ţinut și din cauza par-
ticipării la complotul de acolo. La Blaj nu s-a dus pentru că se pregătea să meargă 
la românii din patria sa natală pentru a-și apăra confraţii de abuzurile „nemeșilor 
tâlhari” și împotriva „legii pumnului”. La consfătuirea românilor din Pesta nu 
participă din consideraţii asemănătoare, respectiv pentru că adunarea pestanilor 
prezidată de Gojdu, care era „prea aristocrat” faţă de el și alţi lideri români și, pro-
babil, prea integrat în lumea maghiară, nu formulează decât pretenţii culturale și 
confesionale, revendicări mai conformiste decât ale lui.

Nu i se atribuie oare lui E. Murgu „idealuri” cu care nu avea nimic comun? Tre-
buie luat în considerare și faptul ca zigzaguri au avut loc nu numai în mersul lup-
telor politice ci și în opiniile politicienilor, dependente, nu o dată, de stadiul efemer 
al conflictelor austro-ungare și interetnice (româno-sârbe, de exemplu). În unele 
din problemele fundamentale, cum este atitudinea românilor faţă unguri și habs-
burgi sau faţă de unirea Transilvaniei cu Ungaria, despre o unitate de idei nu se 
poate vorbi, iar cei care stăteau în fruntea unor comunităţi de naţionalitate nu au 
fost figuri prea comunicative. Acesta au fost și cazul lui Murgu. Succint: gândirea 
politică a lui Murgu se deosebea de a celorlalţi lideri ungureni numai prin tena-
citatea cu care a luptat pentru eliberarea românilor ortodocși de sub jurisdicţia 
sârbească și cucerirea unei autodeterminări vag conturate, pe care, cu un termen 
contemporan, ar putea fi definită ca o „autonomie teritorială” în cadrul Ungari-
ei, altfel nu poate fi explicată atitudinea lui Murgu în timpul Adunării naţionale 
ţinută în Lugoj la 27 iunie 1848, lăsând să fie denumit „de suprem căpitan al Ba-
natului” și „obligat la Dieta ungurească de trei ţinuturi: Lugoj, Oraviţa și Făget”.21 
Faptul că, în cadrul interogatoriului luat la 30 octombrie 1845 la Curtea regală de 
apel, Murgu este acuzat că ar fi „dorit să ridice poporul valah împotriva regimu-
lui în vigoare și să rupă de Ungaria comitatele Banatului, împreună cu regiunile 
grănicerești”22, este semnificativ pentru gândirea liderului bănăţean, dar acuzaţia, 
nefiind recunoscută, poate fi interpretată în multe feluri. Ceea ce nu poate fi con-
testat rămâne faptul că Banatul românesc îl alege în vara anului 1848 pe Murgu 
pentru a-l reprezenta în Adunarea Naţională din Pesta, care, urmată de declan-
șarea războiului civil, marchează o altă etapă a luptelor naţionale a popoarelor 
din Împărăţia Austriacă. Nu sunt, însă, dovezi că E. Murgu și-ar fi schimbat pe 
parcursul luptelor din anii 1848-1849 ideile formulate în proclamaţia de după eli-
berarea din închisoare, în care spune: 1. „Adunarea boierilor Ungariei din Pojon... 
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dat-au mâna cu poporu și ... izbutiră a îndupleca pe Împăratu să cunoască dreptu-
rile omenirei în această ţară... adică să fie toţi slobozi și deopotrivă înaintea legii”; 
2. „acel pământ, pentru care veacuri luptându-ne ne-am vărsat sângele și pe care, 
în Ţara Ungurească, o clasă de oameni ce se numeau nemeși îl socoteau ca o avere 
a lor, acum este vecinică și netăgăduită moșie a voastră”; 3. „nemeșul nu este mai 
mult decât oricare locuitor... acum sunteţi toţi slobozi, deopotrivă, toţi avem ace-
lași drept”; 4. „pentru păstrarea acestor drepturi, legea îngăduind a se arma însuși 
poporul... să apucăm arma... să ne putem apăra drepturile noastre”, armata fiind 
„o chezășie a acestor drepturi, a slobozeniei noastre cetăţenești”; 5. „stârnitorii și 
izbânditorii acestor schimbări atât de mântuitoare locuitorilor acestei ţări sunt 
ungurii”; 6. „nici Împăratu, nici miniștrii lui care pururea s-au împotrivit la dez-
robirea noastră, ci poporul unguresc, cu nobilii cei luminaţi sânt urzitorii acestei 
lumi noi atât de fericitoare, se cuvine să le fim mulţumitori... Pentru aceasta dar... 
cu toţii să priveghim și să chezășuim pentru păstrarea acestui așezământ, pentru 
neatârnarea acestei ţări și a ministerului ei, ce se află așezată spre obștescul bine al 
tuturor cetăţenilor”.23 Aceeași gândire în stat-naţiune caracterizează și atitudinea 
altor români kossuthiști (Ion Dragoș, Sigismund Pop, Alexandru Buda, Aloisiu 
Wlad etc.) în 1848-1849, care deși luptau împotriva deznaţionalizării maghiare, 
dar cum scrie Teodor Neș despre Aloisiu Wlad, „Articolele politice și discursurile 
sale parlamentare zămislesc în cititor convingerea că acest luptător, credincios di-
rectivelor politice ale românilor ungureni, nu se gândea la fericirea neamului său 
într-o ţară a tuturor românilor, ci fascinat de legalism și constituţionalism, dorea 
propășirea poporului său în cuprinsul coroanei Sf. Ștefan... înfruntând porecla de 
„maghiaron” ce li se atribuise de autonomiștii ardeleni”.24  Prin urmare majorita-
tea intelectualilor ungureni la această dată își imaginează viitorul în cadrul rega-
tului ungar, dezmeticirea are să înceapă în a doua parte a luptelor naţionale, odată 
cu începerea războiului civil (septembrie-octombrie 1848). De la această dată au 
loc unele diversificări în gândirea luptătorilor români, dar o cotitură fundamenta-
lă în concepţia lor și a lui Murgu nu se poate constata. Cu atât mai mare este însă 
dezamăgirea ungurenilor, în frunte cu Murgu, din cauza viitorului incert, mai ales 
după 26-28 august 1848, când au fost discutate în Parlament revendicările români-
lor fără a se a junge la un consens, și începerea luptelor între unguri și naţionalităţi. 
Murgu, deși se îndepărtează de guvernul ungar 25, nu părăsește parlamentul după 
ce Kossuth respinge demersurile lui în Banat (autonomie confesională, căpitănat 
român), având speranţa că în noul guvern va avea susţinători, iar lupta dintre un-
guri și austrieci încă era imprevizibilă. Nu se află însă printre semnatarii apelului 
adresat românilor transilvăneni „spre a-i îndemna la unirea cu Ungaria”26, ceea ce 
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a pus pe gânduri pe deputaţii români din Pesta și membrii guvernului deopotri-
vă. În ciuda dezamăgirilor prin care a trecut, Murgu a rămas în Parlament până 
la înăbușirea luptei pentru independenţă a ungurilor, iar activitatea lui vizează 
atât lupta pentru îndeplinirea revendicărilor românilor bănăţeni și ungureni, cât 
și împăciuirea româno-maghiară pentru a contribui la întărirea rezistenţei faţă 
de trupele ţariste și habsburgice. Are legături cu revoluţionarii din Principatele 
Românești, îndeosebi cu Bălcescu, care poartă tratative intense cu Kossuth la De-
breţin și Seghedin.

În activitatea parlamentară a lui Murgu se pot distinge două etape. Între 26 
august 1848, când apare discordia între el şi Kossuth, şi victoriile strălucite ale lui 
Bem în Transilvania, activitatea lui Murgu în parlamentul pestan se caracterizează 
printr-o relativă pasivitate. Este adevărată mărturisirea pe care o face cu prilejul 
anchetelor din 1850 în această privinţă: „a jucat un rol cu totul pasiv în şedinţe şi, 
în afară de cea de la 26 august 1848, nu a mai vorbit niciodată, nu a participat la 
nici un Club şi nu a primit nici o funcţie şi nici o misiune din partea guvernului 
maghiar.”27 Adevărat este însă și faptul că nu cunoaștem încă toate aspectele fră-
mântărilor sale, cum, de exemplu, sunt acelea din cadrul „Asociaţiei Egalităţii” 
(Egyenlőségi Társulat), al căreia membru a fost din septembrie 1848, sau Partidul 
Radical, din care făcea parte din primăvara anului 1849. Între timp, parlamentul 
se mută la Debreţin iar din primăvara anului 1849 lucrurile s-au schimbat consi-
derabil odată cu situaţia de pe câmpul de luptă. Ocuparea de către armata unga-
ră a unor zone bănăţene îi permite reluarea unor preocupări din anul precedent. 
Acum, în noul context politic, sarcina sa era să contribuie la stabilirea păcii în 
Banat și să convingă elita românească de importanţa colaborării româno-maghia-
re, de înlăturarea Habsburgilor detronaţi la 14 aprilie a. c. de parlamentul ungar, 
votată și de deputaţii români, inclusiv Murgu, fiindcă Viena constituia obstacolul 
principal nu numai al indenepndenţei Ungariei, ci și al realizării unităţii politice 
a românilor. 28 În centrul preocupărilor lui Murgu stau acum acţiunile de împă-
ciuire a românilor transilvăni și guvernul maghiar. Sosind din Banat, unde s-a 
întâlnit și cu Bem, la Pesta susţine eforturile lui N. Bălcescu, cel mai devotat adept 
al concilierii româno-maghiare, realizată, însă, numai în pragul înăbușirii luptei 
pentru independenţă naţională a ungurilor. La 14 iulie 1849, la Seghedin, Kossuth 
și Bălcescu semnează Actul de împăciuire în care poporul român se recunoaște ca 
o „naţionalitate deschilinită”, asigurându-i-se largi posibilităţi de folosire a limbii 
materne, autonomie confesională și școlară, independenţă de ierarhia sârbească, 
secţie română în Ministerul Instrucţiunii Publice, facultate de teologie la Univer-
sitatea din Buda-Pesta etc. 29 La 28 iulie, tot la Seghedin, este aprobat proiectul de 
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lege al naţionalităţilor, tradus de E. Murgu în limba română pentru a fi trimis la 
Avram Iancu. Totul era însă prea târziu, la 13 august armata maghiară depune 
armele la Șiria, în faţa trupelor rusești. Murgu este arestat, închis la Arad, de acolo 
este dus la Pesta și condamnat la moarte, de care a scăpat în urma unei graţii im-
periale. După ce este eliberat din închisoarea din Josefstadt, în 1853, se stabilește în 
Buda și „rămâne credincios idealurilor pașoptiste și colaborării româno ungare.” 30

Din conflictele pașoptiste din Ungaria și Transilvania iese învingătoare, cu aju-
torul Rusiei ţariste, Viena, care în 1867 coalizează cu Buda și Pesta în detrimen-
tul foștilor susţinători: românii transilvăneni, pe de o parte, și ungurenii, pe de o 
altă parte. Cine a avut dreptate? Iată o întrebare la care istoricii au dat răspunsuri 
deosebite. Ulterior e ușor de constatat că „adevărul” a fost de partea acelora care 
nutreau ideea unirii politice a naţiunii române culturale într-un stat naţional in-
dependent, deziderat care însă la 1848 era un ideal care se va îndeplinii mai târziu, 
la care au contribuit atât românii transilvăneni cât și cei ungureni.
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Kossuth-Bălcescu, 2013

Noi, români și unguri, care trăim pe aceste meleaguri, venim an de an, 
pe la mijlocul lunii iulie, de mai bine de două decenii, pentru a ne pre-
zenta omagiile la placa comemorativă Kossuth-Bălcescu, de fapt pentru 

a ne exprima asentimentul cu spiritul și mesajul sugerat de Proiectul de împăciu-
ire, semnat după îndelungate și complicate tratative. Acest act, semnat târziu, cu 
numai 30 de zile înainte de înăbușirea luptei pentru independență a ungurilor, 
a devenit un simbol de solidaritate a celor două popoare, un simbol al unui des-
tin comun. Cu atât mai mult cu cât, cu două săptămâni mai târziu, pentru întâia 
dată în Europa, Parlamentul, tot aici, la Seghedin, aprobă un proiect de lege care 
vizează reglementarea problemei naționale. Iată de ce am venit și azi la această 
placă. Acest simbol e important pentru noi, pentru români și unguri deopotrivă. 
1848 are însă o semnificație mai cuprinzătoare. 1848 este un eveniment marcant 
în istoria popoarelor noastre, în edificarea societății și națiunii moderne. Altfel am 
trăit și gândit înainte, și altfel după 1848. De atunci avem parte de binefacerile de-
mocrației civice, de libertate, egalitate, solidaritate, de atunci gândim în națiune, 
în valori naționale, de atunci ne ocrotim cultura, identitaea, independența. Știm 
bine, opera deloc nu este săvârșită, e încă mult de făcut, vom avea apoi nevoie de 
mai multă înțelepciune. Cu atât mai mult cu cât nici în viitor nu va fi mai simplă 
asigurarea armoniei sociale și naționale. În realizarea acestui deziderat ne pot fi 
de folos, de bună seamă, prevalarea mai consecventă a valorilor fundamentale pa-
șoptiste de mai sus. Kossuth Lajos spunea: "Trecutul este oglinda viitorului". Tot 
el a spus și următoarele: "Eu deosebire între om și om din cauza rasei, a limbii și a 
confesiunii nu am făcut și niciodată nu am să fac; agitația antisemită, pentru mine, 
om al secolului al XIX-lea, este o rușine, ca pentru un ungur e jenantă, ca patriot o 
condamn." Nicolae Bălcescu în 1850 spunea: "Cauza ei [- revoluției- n.n.] se pierde 
în zilele veacurilor. Uneltitorii ei sunt optsprezece veacuri de trude, suferințe și 
lucrare a poporului român aspura lui însuși!"

Mi, e tájon élő románok és magyarok, immár több mint két évtizede minden év 
júliusának közepén fejet hajtunk Kossuth és Bălcescu emléktáblája előtt, lénye-
gében a két forradalmár hosszú és bonyolult tárgyalásai után aláírt Megbékélési 
Tervezet szellemisége és üzenete előtt. Ezt az okmányt, bár későn, csak 30 nappal 
a magyar szabadságharc leverése előtt írták alá, a két nép kézfogásának, sorskö-
zösségének szimbólumává vált. Már csak azért is, mert két héttel később, július 
28-án, elsőként Európában, a Parlament elfogadta, ugyancsak Szegeden, a nemze-
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tiségi kérdést rendező törvényjavaslatot. Ezért vagyunk ma is itt, mert ez a szim-
bólum fontos számunkra, magyarok és románok számára egyaránt. 1848-nak van 
azonban egy ennél is átfogóbb jelentősége. 1848 mérföldkő népeink történetében, 
a modern társadalom-és nemzetépítésben. Másképp éltünk és gondolkodtunk 
előtte, másképp utána. Azóta részesülünk a polgári demokrácia, a szabadság, az 
egyenlőség és szolidaritás áldásaiból, azóta gondolkodunk nemzetben, nemzeti 
értékekben, óvjuk kultúránkat, identitásunkat, függetlenségünket. Tudjuk, a mű 
még távolról sem kész, még sok a teendő és nagyobb bölcsességre is szükségünk 
van. Annál inkább, mert a jövőben sem lesz könnyebb a társadalmi és nemzeti 
érdekek harmóniájának biztosítása. A mű megvalósításában minden bizonnyal 
segítségünkre lehetnek 1848 fent említett alapértékeinek szem előtt tartása. Kos-
suth Lajos mondta: „A múlt a jövendő tükre”. Ő mondta ezt is: „Én ember és ember 
között faj, nyelv, vallásfelekezet miatt sohasem tettem, s nem is fogok tenni különb-
séget; az antiszemita agitációt, mint a XIX. század embere szégyellem, mint magyar 
restellem, mint hazafi kárhoztatom.” Nicolae Bălcescu a következőt mondta 1850-
ben: „A forradalom oka az évszázadok tovatűnő napjaiba vész el. Előkészítője 18 
évszázad gyötrelme, szenvedése és a román nép munkálkodása saját sorsa felett.” 

Placa Kossuth-Bălcescu, Piața Klauzál, Seghedin, iulie 2013.
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În patria lui Iosif Vulcan

Comemorarea marilor predecesori este o obligație morală – și nu numai. 
Este interesul nostru, al urmașilor, să învățăm din realizările lor. Aici, la 
Létavértes (fosta Leta-Mare), în patria lui Iosif Vulcan, ne punem, deci, 

întrebarea: care este explicația progresului social, cultural și național de care s-au 
bucurat nu numai ungurii, ci și românii din această regiune a Austro - Ungariei în 
secolele XVIII și XIX? Răspunsul nostru: înainte de toate, spiritul acestor secole. 
Și anume: răspândirea ideilor iluministe, dezvoltarea învățământului și a științei, 
asigurarea drepturilor civice, trezirea la conștiință națională, care descoperă im-
portanța folosirii propriei limbi și a dezvoltării culturii naționale; gândirea în in-
terese naționale, cu multe avantaje și dezavantaje neglijabile; patriotismul încă nu 
se transformaseră în naționalism și încă nu începuseră cursa neamurilor pentru 
formarea propriului stat național, iar dacă a pornit, a fost ținută în frâu.

La români, din cauza vieții sociale mai puțin fragmentate, naționalul și socialul 
încă nu învinsese confesionalul, dar noua confesiune și forță de construire a nați-
unii, confesiunea greco-catolică, era într-o poziție favorizată și avansată, datorită 
faptului că la 1700 începuseră deja integrarea românilor în structurile sociale și 
culturale ale Europei. Prin această poziție favorabilă a greco-catolicilor se expli-
că întemeierea școlilor, studierea în Occident, înființarea unor instituții culturale, 
ridicarea socială. Prin urmare, românii uniți au reacționat la momentul oportun 
și prompt la marile schimbări europene. Propășirea e evidentă. Despre starea so-
cială a greco-catolicilor spune mult și monumentala biserică din această locali-
tate. Aceasta e explicația de ce în această regiune, cu centrul la Oradea, familiile 
Vulcan, Irinyi și multe altele au fost capabile să aducă o contribuție considerabilă 
la dezvoltartea vieți sociale și culturale. Ținând cu Pesta și nerăzboindu-se cu Vie-
na, greco-catolicii, în perioada ante-și postrevoluționară, au fost un factor activ al 
întemeierii de instituții românești. Să dăm doar un singur exemplu. Episcopului 
de Oradea, Vasile Ardelean-Erdélyi, român din părțile Seghedinului, îi datorăm 
mai multe instituții românești și înființarea celei mai vechi catedre universitare 
românești, întemeiată la Universitatea din Pesta, în 1862. Acest relativ echilibru și 
compromis între social, național și confesional aduce prosperitate și o conviețuire 
acceptabilă în acestă patrie comună.

Acest relativ echilibru s-a răsturnat odată cu instaurarea dualismului austro-un-
gar, care, renunțând la toleranța deceniilor anterioare, de prin anii 1880, trece la 
o omogenizare instituționalizată. Între 1867-1918, naționalul, tot felul de naționa-
lisme, ies învingătoare asupra socialului și, drept urmare, asupra patriei comune, 
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asupra conviețuirii convenabile – consecințele sunt cunoscute.
Restabilirea armoniei între național, social și confesional revine de acum noilor 

generații, altfel popoarele noastre, români și unguri deopotrivă, au să vegeteze 
încă mult timp la periferia Europei mai fericite, cu atât mai mult cu cât naționalul 
și lipsa de toleranță confesională își ridicaseră iar fruntea.

Létavértes, 9 noiembrie 2013
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Istorie și destin național

Studiind istoria dintr-un aspect național, tema conferinței internaționale de 
aici, din Oradea (17-20 octombrie 2013), cu titlul Statutul istoriei și al isto-
ricilor în contemporaneitate, mi-a adus aminte de cuvintele de avertisment 

ale istoricului Constantin C. Giurescu, care, cu mai mulți ani în urmă, spunea: 
´́ Datoria istoricului e de a cânta și a spune adevărul, numai adevărul, oricare ar 
fi consecințele. Un dezastru nu vine niciodată din faptul că ai spus adevărul, ci 
din contră, am văzut enervare, prejudicii, dezastre, când individului, societății sau 
poporului i se ascunde adevărul". Ideea, fiind un principiu călăuzitor al istoricu-
lui, este prezentă și în prefața lucrării monumentale "Istoria românilor": "Va exista 
[…] o preocupare constantă: aceea a adevărului istoric. E cea dintâi și cea mai 
însemnată obligație a celor ce slujesc disciplinei noastre. Nici o altă preocupare 
nu trebuie să întunece acest scop al istoricului: aflarea adevărului. Fiindcă numai 
adevărul durează, ca unul ce intră în ordinea naturală și permanentă a lucrurilor."1

În principiu, trecutul ar trebui să fie reconstituit fără legătură afectivă, imparțial, 
obiectiv. După trezirea la conștiință națională, însă, când istoricul evocă trecutul 
propriului popor, datorită unei afinități firești, este, nu o dată, părtinitor, subiec-
tiv. Șansa de a fi obiectiv o are, poate, cercetătorul străin sau cel care s-a format 
în ambianța mai multor culturi. Abordarea trecutului din perspectiva aspirațiilor 
naționale lărgește și îmbogățește paleta tematicii propuse spre examinare de orga-
nizatorii conferinței. Indiferent de punctul de plecare al exegezei, finalitatea ar tre-
bui să fie aceeași: o istorie care, cum spune Bariț, "respectă adevărul", deci o istorie 
obiectivă, corectă, cu adevărat a noastră, ca să nu ne înstrăinăm de ea, adică de noi 
înșine, fiindcă identitate națională înseamnă limbă și cultură națională.

Cercetătorul nepărtinitor, asumându-și responsabilitatea pe care o are în mo-
delarea conștiinței civice și naționale, solicită o studiere mai atentă, nuanțată a 
istoriei popoarelor din spațiul geografic est-european într-un moment considerat, 
pe bună dreptate, iarăși crucial sau "în tranziție". Considerăm însă că în momentul 
de față, când aceste țări sunt independente, nu atât "ingerințele externe" ne mai ur-
măresc, ci ruinile moștenite de la regimurile totalitare, mentalitatea etnocentrică 
a acestora, incapacitatea de a adopta normele democrației liberale, de a ne desfa-
ce din mrejele naționalismului însușit în secolul al XIX-lea, care, fiind îndreptat 
împotriva celuilalt (popor, stat etc.), nu poate fi decât părtinitor, deformându-ne 
istoria și mentalitatea deopotrivă, cu atât mai mult cu cât Centrul și Estul Europei 
continuă să fie dominate de relații sociale înapoiate și o mentalitate naționalistă. 
Aceste istorii naționale alterate au devenit în aceste țări canoane ale istoriografiei 
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de la care unii nu sunt dispuși să se abată, împiedicând dialogul și îndreptările 
necesare. Această viziune și aceste canoane încremenite se răzbună acum, căci în 
contextul politicilor europene contemporane nu mai sunt competitive și împiedică 
integrarea statelor orientale mai slab dezvoltate în structurile economice, politice 
și sociale din Occident, lăsând impresia unei inerții, perplexități. Popoarele central 
și est-europene au ajuns la o răscruce de drumuri: reașezarea criteriului social 
asupra criteriul național și integrarea în structurile europene mai dezvoltate, 
pe de o parte, păstrarea status quo-ului, asigurarea în continuare a priorității 
criteriului național și ținerea acestor națiuni la periferia Europei dezvoltate, pe 
de altă parte, fără șansa de recuperare a deosebirii dintre ele și Occident. Și, și, 
ar constitui o soluție adevărată, dar până acum nu au fost capabile, drept dovadă 
stă experiența istorică de aproape două secole. Statele din Centrul și Sud-Estul 
Europei nu sunt democratice, nu asigură egalitatea șanselor, de aceea progresul 
social, politic și economic este extrem de lent, în consecință, cetățenii acestor țări, 
profitând de avantajele oferite de Uniunea Europeană, iau calea exodului, mărind 
și nu micșorând prăpastia dintre Occident și Orient. Este deja evident faptul că 
"așezarea criteriului național mai presus de orice", cum spune istoricul Lucian 
Boia,2 a devenit o frână a progresului economico-social. Numai cu propagandă 
națională o națiune europeană nu mai poate fi coagulată și ținută laolaltă în cadrul 
ei politic de până acum, dimpotrivă, viabilitatea ei depinde, înainte de toate, ca și 
în Occident, de standardul de viață. Drept urmare, ieșirea din capcana politicii 
naționale tradiționale necesită o armonizare mai echitabilă a interesului național 
cu interesul economico-social. Va trebui să adoptăm un alt ideal național, o altă 
modalitate de iubire de patrie și popor, una de comprehensiune și mai corectă, 
precum și o mai mare toleranță față de alteritate. Altfel, statele și națiunile din Es-
tul Europei nu-și vor putea păstra coeziunea sau vor vegeta și în viitor la periferia 
Europei.

Cum am ajuns în această situație? De fapt, foarte simplu, cu o contribuție masivă 
a "istoricilor patrioți". Din start, de la începutul formării statelor, între Est și Vest 
era o mare deosebire, iar mai târziu, interpretarea faptelor istorice în așa-zisul scop 
național și utilizarea lui în scopuri politice a generat o conștiință națională falsă, 
mentalități și atitudini interetnice și interstatale cu urmări nefaste. Și aceasta pen-
tru că am preferat întemeierea statului național autoritar, fără ca să fie echilibrat 
cu bunuri sociale acceptabile, cum s-a întâmplat în țările occidentale. Iată câteva 
exemple de răstălmăcire a adevărului istoric, arhicunoscute de istorici. Unul din 
istoria statului în care m-am născut și trăiesc, Ungaria.

De o bună vreme, istoricii maghiari evocă cu precădere sfatul Sfântului Ște-
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fan adresat fiului său Emeric care era să-l urmeze la tron: "Nam unius linguae 
uniusque moris regnum imbecille et fragile est". Testamentul domnesc, formulat 
într-o epocă prenațională, în plin proces de formare a popoarelor (sec. I-XII) în 
Vestul și Centrul Europei, mai târziu, când se trece la descrierea procesului de în-
jghebare a conceptului de națiune politică maghiară, este interpretat ca un model 
de toleranță față de străini, de limba și cultura altor popoare.3 Or, Sf. Ștefan era 
preocupat de altceva. Prin sfatul adresat prințului Emeric, "Iată, o țară unilingvă 
și cu o morală e slabă și fragilă", domnitorul face aluzie la avantajele de care s-a 
bucurat odinioară Roma și mai târziu el însuși, fiind sprijinit de "străini" în luptele 
crâncene cu păgânii, în desăvârșirea colonizării și întemeierea statului ungar. Prin 
o evidentă răstălmăcire a învățăturii domnești se creează o prăpastie între faptul 
istoric și interpretarea lui, iar aceasta din urmă, datorită istoriografiei naționale 
maghiare, se perpetuează, conștientizând iluzia unui stat tolerant față de alteritate. 
Transformarea unei necesități în virtute, într-o mândrie națională este o metodă 
cunoscută în epoca romantică a popoarelor și națiunilor europene, dar miturile 
și stereotipiile naționale devin periculoase când se trece la coagularea națiunilor 
politice, respectiv formarea statelor naționale.

Un exemplu asemănător, chiar dacă nu și identic, se poate evoca și din istoria 
popoarelor transilvănene, care, într-o anumită perioadă, constituia subiectul unor 
vii dispute ale istoricilor și politicienilor, utilizat uneori în scopuri politice, cunos-
cut în istorie sub numele de Unio trium nationum, convenție semnată în timpul 
răscoalei de la Bobâlna din 1437-1438 de nobilimea feudală maghiară, primații sa-
șilor și secuilor, "îndreptată mărturisit împotriva iobagilor români și unguri. Acest 
act este, în primul rând, o întărire a unor interese de clasă." - spune istoricul Victor 
Jinga. După ce face referiri la istoricii care au subliniat caracterul național al răs-
coalei conduse de Budai Nagy Antal, Bălcescu, Papiu Ilarian și Odobescu, istoricul 
transilvănean dă un răspuns ferm la întrebarea dacă "a avut răscoala de la Bobâlna 
un caracter preponderent național sau numai un caracter social?" Răspunsul este 
următorul: "în mișcarea populară de la 1437, iobagii români au luptat alături de io-
bagii unguri împotriva asupritorilor comuni – marii proprietari de pământ. Acest 
fapt îl recunosc, de altfel, și cei mai mulți istorici." Și pentru că Jinga dorește să ia 
poziție în această problemă, spune răspicat: "În acest spirit obiectiv se cuvine să fie 
scrisă istoria, nedenaturându-se realitatea prin criterii de înțelegere și pătrundere 
a ei, exclusiv naționaliste și mai ales șovine. Prejudecățile naționale, religioase și 
de clasă socială nu servesc aflarea adevărului, scopul suprem al oricăror cercetări."4 
Nicolae Iorga, prin anii 1914-1915, este de aceeași părere: "nu trebuie să-și închipu-
ie cineva o adevărată organizare a trei națiuni conștiente de naționalitatea lor îm-
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potriva națiunii noastre, persecutată pentru caracterul ei național."5 (Termenul de 
"națiune" se va interpreta: națiune feudală, a stărilor din care iobăgimea nu făcea 
parte.) Cam în același timp, într-un moment politic de o însemnătate vitală pen-
tru români, respectiv pentru desăvârșirea statului național român, despre același 
moment istoric din epoca feudală, când încă nu se poate vorbi despre fenomenul 
care mai târziu a primit denumirea de conștiință națională, un remarcabil patriot 
român din aceste părți, Aurel Lazăr, în cadrul discuțiilor publice, organizate de 
"Societatea de sociologie" a lui Jászi Oszkár în Oradea la 5-6 aprilie 1914, spunea: 
"... până la 1438 (Uniunea celor trei națiuni), când românii erau egal îndreptățiți 
cu ungurii, nu întâlnim mișcări cu caracter național. Acestea apar pe vremea asu-
pririlor religioase îndurate din partea reformației care a atacat religia ortodoxă cu 
gândul de a distruge naționalitatea".6 Iată o interpretare-model, o veritabilă mostră 
de evaluare ulterioară a trecutului, din perspectiva interesului politic național, a 
unui eveniment istoric dintr-o epocă îndepărtată în care oamenii se deosebeau și 
se încăierau nu pe criterii naționale, ci confesionale și sociale, cum bine au înțeles 
și tălmăcit faptul istoric medieval istoricii Jinga și Iorga. Nu presupunem că in-
terpretarea, de altfel confuză a lui Aurel Lazăr, este tendențioasă, nu, ci este vorba 
despre faptul că, după trezirea la conștiință națională, în a doua parte a secolului 
al XVIII-lea și prima parte a secolului al XIX-lea, am trecut la o gândire în interese 
și numai în interese naționale și la o explicare a tuturor relațiilor unei naționalități 
cu majoritatea sau națiunea dominantă din acest aspect. De altfel, românii din 
Transilvania nu au fost "egal îndreptățiți" cu ungurii sau sașii nici înainte, nici 
după 1437-1438, propriu-zis până la 1918. "Nu întâlnim mișcări cu caracter nați-
onal", fiindcă nu exista încă conștiință națională. Reforma religioasă anticatolică 
(sec. XVI), după cum mai târziu (anii 1697-1701) înșiși catolicii au "atacat religia 
ortodoxă", dar nu cu "gândul de a distruge naționalitatea". Reforma și crâmpeile ei 
protestante, calvine, luterane, unitariene au fost apoi nu numai anticatolice ci și 
adepte ale introducerii limbii fiecărui popor în biserică în locul limbilor oficiale 
(slavonă, latină etc). Odată cu atragerea la religia reformată a românilor s-a urmă-
rit și introducerea limbii lor materne în biserică, primele manifestări ale scrisului 
în limbă română datând din acest timp, fapt binefăcător despre care mai nou nu se 
prea vorbește sau nu într-un mod pronumțat. Comentariile lui Aurel Lazăr consti-
tuie totodată un veritabil model de subsumare a istoriografiei unor interese de po-
litici naționale și de justificare a acestora. Maniera duce de multe ori la denaturarea 
faptelor istorice, care apoi, într-un moment de criză identitară sau socială, să se 
răzbune împotriva scopului urmărit. Lipsa de acord dintre trecut și prezent, din-
tre realitate și imaginație, rezultat al cercetărilor istorice efectuate sub presiunea 
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unor factori străini istoriografiei au dus, în țara noastră (Ungaria), la un dezastru 
atât etnic cât și economico-social, vezi, de exemplu, rolul pe care Ungaria la jucat 
în timpul celor două războaie mondiale. Este eșecul unor politici axate în primul 
rând pe o ideologie naționalistă, în fond fantezistă și care urmăreau recuperarea 
operei lui Sf. Ștefan, respectiv a lui Matei Corvin, de fapt a imposibilului, căci de 
la năruierea ei, la mijlocul secolului al XVI-lea, nimeni nu a reușit să o redre-
seze în cadrul hotarelor de odinioară, într-o țară autonomă. Ambițiile naționale 
irealizabile provoacă nu numai dezamăgiri, frustrări și conflicte, ci stânjenește și 
progresul social.

Prin urmare, istoricul trebuie să răspundă la întrebarea: la ce bun istoria? 
Răspunsul, deloc exhaustiv, este că fără o istoriografie nepărtinitoare, un popor nu 
poate dispune de o conștiință națională solidă, justă. Fără o conștiință națională 
trainică, bazată pe fapte istorice reale, imparțiale, pe interese comune, o societate, 
mai ales o comunitate de oameni plurietnică, nu se poate închega și ține împreună 
în mod durabil (vezi, de exmeplu, cazul Austro-Ungariei). Fără o societate așezată 
nu este prosperitate economico-socială și culturală. O națiune, respectiv un stat 
fără prosperitate socială și în caz că nu sunt competitive, nu se pot integra în co-
munitatea statelor dezvoltate, fiind sortite marginalizării și vegetării la periferia 
acestora.

Așadar, de reținut ideea că o istorie falsă nu poate fi "învățătoarea vieții" și ge-
nerează o conștiință națională înșelătoare, punct de plecare al problemelor despre 
care vorbim. Numai că istoricul este un om al științei și nu un factor decizional în 
ceea ce privește problemele unui stat. Face parte, în cadrul sferei civile, din partea 
opusă a puterii politice, care are datoria de a controla și echilibra oscilațiile puterii 
statale. Problema fundamentală a istoriografilor din țările est-europene este lipsa 
unei democrații reale, în care sunt constrânși să facă tot felul de concesii nedorite. 
Dependent de autoritatea factorilor decizionali, de o politică "națională" eronată, 
el ajunge într-o situație contiguă din care nu poate ieși numai cu asumarea unor 
consecințe inconveniente. Lipsa autonomiei creatoare este o veche poveste în țările 
la care ne referim și se explică prin caracterul lor insuficient dezvoltate, care nu 
dispun de o pătură socială mijlocie, burgheză, independentă, din care să se ridice 
o intelectualitate socializată într-un spirit liber. Numai un asemenea intelectual, 
respectiv cercetător poate să fie la înălțimea idealului formulat de istoricul 
Constantin C. Giurescu. Noi ne referim, în primul rând, la realitățile politice 
și spirituale din Ungaria, unde orientarea politică, după o perioadă (1989-2010) 
relativ democratică, liberală, a luat iar o direcție proautoritară, etnocentrică și 
etnoculturală, ceea ce ar putea duce la o nouă indoctrinație ideologică a istoriei, 
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la orientări și priorități naționale defavorabile. Cred însă că, schimbând ceea ce 
trebuie schimbat, avem de a face cu un fenomen încă viabil și în alte țări est-
europene.

Știm, există și alte impedimente, de natură profesională. De exemplu, tendințele 
de relativizare a evenimentelor istorice. John Lukacs, istoricul american de origine 
maghiară, spune în lucrarea "Viitorul istoriografiei" următoarele: "Consemnarea 
istoriei niciodată nu a fost desăvârșită și nici o dată nu va fi, cu atât mai mult cu cât 
bariera dintre istoricii de profesiune și istoricii amatori devine tot mai firavă, iar 
scriitorii fac cu istoria ceea ce cred de bine".7 Numai că prelucrarea literar-artistică 
a faptelor istorice este un vechi și important act cultural și aduce o contribuție ine-
stimabilă la îmbogățirea patrimoniului cultural, prin urmare nu avem ce obiecta, 
și nu se poate opri. Nu trebuie uitat faptul că prima dată a fost istoria și apoi cariera 
sa prolifică. Pentru istoric, deci, nu este pretext, mijloc de scăpare, el trebuie să-și 
asume responsabilitatea, să contribuie la formarea unei imagini naționale auten-
tice. Istoriografia, fiind o știință a destinului comun al unei națiuni, are obligația 
de a spune adevărul, de a fi în concordanță cu realitatea, numai astfel își va merita 
statutul de "învățătoare" a omenirii. Numai în acest caz istoriografia nu va avea 
obligativitate față de tendințele de deformare a trecutului istoric și de resposabili-
tatea de valorificare al acestuia. Condiția este, așadar, ca istoricul să nu devină un 
complice al politicianismului, să nu depindă de el.

Istoricul Lucian Boia spune: "Nu eu am relativizat istoria! Așa este ea..."8 Istoria, 
în sine, nu este relativă! Istoria este cum este, complexă, conflictuală, contradicto-
rie, exact ca viața umană. Interpretarea ei este, nu o dată, relativizantă, subiectivă, 
falsificată după diverse interese, ajungând astfel la ideea de la care a pornit narați-
unea noastră istorică.

Încheiem cu reflexia abordată deja. Apariția ideii naționale a fost o necesitate 
istorică. Conștiința națională s-a concretizat într-o mulțime de limbi și culturi de 
mare preț, la care omenirea nu are cum să renunțe. Cert este și faptul că implemen-
tarea aspirațiilor naționale a generat multe conflicte, iar statele naționale care s-au 
format pentru realizarea idealurilor politice și culturale ale națiunilor majoritare 
sau dominante s-au izbit de aceleași idealuri ale comunităților de altă etnie de pe 
teritoriul lor (vezi, de exemplu, revoluția pașoptistă și luptele pentru independență 
națională a popoarelor din Imperiul Habsburgic). Naționalul a învins, la noi, soci-
alul, generând atât conflicte interne cât și externe, interstatale, fără să soluționeze 
o mulțime de revendicări similare, iar deosebirea dintre Occident și Orient conti-
nuă să rămână considerabilă. Modelul oferit de Occidentul ajuns în pragul epocii 
postnaționale, înlocuirea statului etnocentrist cu statul de economie de piață și cu 
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asistență socială dezvoltată, fără a renunța la valorile lingvistice și culturale națio-
nale, ar putea deveni un nou ideal pentru statele din Centrul și Estul Europei, iar 
realizarea lui o reală provocare în secolul al XXI-lea.
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Magyarországi románok – többség és kisebbség 
viszonya

A többségi, vagy uralkodó nemzet és a nemzetiségek (nemzeti kisebbségek, 
nemzetrészek, népcsoportok stb.) viszonyát a történelem során nem vala-
milyen „objektív mérce” szabályozta, többnyire a többség érdekét kifeje-

ző erőviszonyok domináltak, anélkül, hogy ez a feudális társadalmakban nemzeti 
jellegű konfliktusokhoz vezetett volna. A rendet és a társadalmi békét úgy-ahogy 
az uralkodó, a monarchikus berendezkedésű országokban a király vagy a császár ki-
egyensúlyozó, éppenséggel megosztó politikája biztosította. Kivételt képeznek a val-
lási és a társadalmi különbségekből fakadó összecsapások. Etnikai disszonanciák, az 
összetartozási tudattal rendelkező népek kialakulásának fázisában, majd a modern 
nemzetek megjelenésének korában jelentkeznek. A feudális és a modern nemzet kö-
zötti határkő általában a francia forradalom, a néppé, majd nemzetté válás eszköze 
pedig a nyelv és az általa teremtett kultúra.

Magyarországon az uralkodó elit és a másajkú népcsoportok képviselői közötti né-
zeteltérések a reformkorban jelennek meg, az anyanyelvért kibontakozó harcokban, 
ami a nemzeti jelleg megjelenítésének legfőbb eszköze. Azt követően, hogy a magyar 
nemesség sikeresen verte vissza II. József császár 1784. évi nyelvrendeletét, amely-
lyel a német nyelvet tette hivatalossá a latin helyett Magyarországon és az 1791-ben 
Kolozsváron tartott dietán biztosítja a magyar nyelv zavartalan használatát, sorra je-
lentkeznek hasonló, önazonosságukat kifejezésre juttató igényekkel más nemzeti kö-
zösségek is. Az 1700-ban Rómával unionált, bizánci eredetű, ószláv nyelvi köntösbe 
burkolt keleti egyházzal és civilizációval szakító erdélyi és magyarországi románság 
kb. 50%-a a nyugati vallási és világi értékrendet választja, s történelme során először 
lép elő nemzeti érdekeket és egyenlő társadalmi bánásmódot követelő politikai prog-
rammal. Ez Supplex Libellus Valachorum néven maradt ránk. Nyugati egyetemeken 
nevelkedett és a nemzeti tudatot meglepő eredményességgel terjesztő Erdélyi Iskola 
(Școala Ardeleană) követői, legismertebb képviselői Samuil Micu, Gheorghe Șincai, 
Petru Maior fogalmazták meg és terjesztették elő a magyar és az osztrák hatóságok 
számára. A románság kulturális érdekeinek nagy harcosa Ioan Inochentie Micu-Kle-
in, aki összromán sérelmeknek ad hangot, nem véletlen, hogy a bécsi udvar számára 
kellemetlenné vált görögkatolikus püspök római száműzetésben fejezi be életét.

A létszámában és nemzeti tudatában megerősödött, immár Erdélyben többséget 
alkotó románság nyugati orientációja nem csak a latin gyökerekhez való visszatérést, 
hanem a három (magyar nemesség, szász és székely) rendi nemzet jogaival egyenlő 
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politikai, vallási és társadalmi státus követelését is jelenti. Ez az öntudat és az 1848. 
május 15-én a balázsfalvi nagy nemzetgyűlés 16 pontjában Simion Bărnuțiu által 
megfogalmazott számos követelés –minden jel szerint- meglepte Kossuthot és a ma-
gyar liberálisokat, akik „egy és oszthatatlan magyar nemzet”-ben gondolkodva, nem 
számoltak a nemzetiségek önálló entitásként (nemzetként) történő fellépésével, külön 
politikai jogok követelésével, s úgy vélték, megelégednek az állampolgári jogegyen-
lőséggel. Pedig a nemzeti mozgalmak kibontakozásának idején, különösen a refor-
mkori pozsonyi diétán zajló vitákban a magyarság és a vele együtt élő nemzetiségek 
viszonya, s az együttélés perspektívája fontos nemzeti kérdésként szerepel. Elég csak 
Széchenyi István intelmeire gondolni. A „legnagyobb magyar” több tanulmányban, 
beszédben, kellő időben figyelmezteti Kossuthot és liberális híveit a magyarságra le-
selkedő veszélyekre, a gyors magyarosításhoz fűzött illúziókra, és humánus, megértő 
bánásmódot követel a nem magyar, önálló nemzeti életre vágyó-törekvő közösségek 
számára, amelyre egyébként a liberálisok még éretleneknek tartják őket. Elvben a 
magyarosítással a liberális és a konzervatív tábor lényegében egyetértett. Széchenyi 
elsősorban a módszert kifogásolja, a másság iránti nagyobb megértést és türelmet 
kéri számon a nézeteit elutasító liberálisoktól. A kulcskérdés mind a magyar, mind 
a más nemzetiségiek számára a nyelv volt, amely nélkül nincs sem nemzetiség, sem 
önálló nemzeti élet. Az első törésvonalak magyarok és nem magyarok között e kérdés 
kapcsán jelentkeznek, miután 1791 után az intézményrendszer és a közélet nemzeti 
jellegének kidomborítása a magyar nyelv használatának általánossá tételét igényelte. 
A magyar nyelv uralkodó nyelvvé nyilvánítása az iskolával kezdődött, 1830-tól az 
állami hivatalok magyarosításával folytatódott, 1844-ben pedig a latin helyett a ma-
gyar lett az állam hivatalos nyelve. Azt követően, hogy a magyarok kemény harcok 
árán elfogadtatják a bécsi udvarral a magyar nyelv államnyelvként történő bevezeté-
sét, nyelvi kérdésben a többi nemzetiség is állásfoglalásra kényszerült, mind a saját, 
mind az államhatalom birtoklásáért küzdő felek nyelvével (magyar) kapcsolatban. A 
horvátok már e kibékíthetetlen magyar-osztrák párharc kezdetén a latin továbbélése 
mellett kardoskodtak, az autonómiát preferáló erdélyi románság a saját nyelvhaszná-
lat mellett áll ki, a magyarországi románok pedig a magyart ismerik el államnyelv-
ként. A kiváló ügyvéd és dúsgazdag macedoromán származású Emanuil Gojdu pl. 
elsőként adott be magyar nyelvű keresetlevelet a pesti és a budai tanácsokhoz, s hogy 
állásfoglalását egyértelművé tegye, a pesti görög-román egyház jegyzőkönyvei ve-
zetésének német nyelvét magyarra változtatta. A magyar nyelv melletti kiállás nem 
csak pillanatnyi taktikai megfontolást tükröz, hanem meghatározza a magyarorszá-
gi románság későbbi hozzáállását a közös hazához, amelynek meghatározó eleme a 
két nép, a magyarság és a románság sorsközösségének elismerése és elfogadása, az 
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ebből fakadó együttműködés kényszere, a közös haza építése.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején kerül napvilágra a több mint 

2 millió erdélyi és magyarországi román nemzeti közösség politikai arculata, nem-
zeti kérdésben vallott nézete. Az előbbiek politikai követeléssel állnak elő, Erdélynek 
autonómiát és önálló nemzetként történő elismerést igényelnek, az utóbbiak, a ma-
gyarokkal együtt Erdély és Magyarország unióját akarják, ezért 1848. május 21-én 
Gojdu pesti házában elfogadott petíciójukban csupán nyelvi és vallási követelések-
kel lépnek fel. Sem Gojdu, sem a bánsági románság képviseletében fellépő Eftimie 
Murgu nem vesz részt a magyarság nemzetegyesítő törekvéseit keresztező, a nemzeti 
különállást hangoztató erdélyi románok balázsfalvi gyűlésén. Az együttműködés hi-
ányát jól tükrözi, hogy míg az erdélyi románság 1848 őszétől, Andrei Șaguna püspök 
vezérletével, Bécsben bízott, s onnan várt segítséget nagyszámú panaszlevélben 
és gyakori udvari audiencián előadott sérelmek orvoslásához, a magyarországi 
románok többsége a magyar szabadságharc híve és vezetője, lényegében Kossuth 
kérlelhetetlen szentenciájának elfogadója: „... én soha, de soha a magyar szent korona 
alatt más nemzetet és nemzetiséget, mint a magyart, elismerni nem fogok.” A 
franciáktól átvett életidegen felfogás ez, az „egy állam, egy nemzet„ torz valósága, ezt 
zengte Kossuth 1848. áprilisában is a Poszonyba érkező szerb delegáció előtt, amely 
önálló nemzetként történő elismerésük fejében a magyar forradalom mellé álltak 
volna. Ez az az államnemzet-felfogás, amely a forradalommal szembe állította az 
erdélyi románokat és a dél-vidéki szerbeket, s amely napjainkig surlódásokat okoz 
a nemzetállamokban a többség és a kisebbség között. (Egyesek a megkülönböztetést 
magát is elutasítják.)

A magyar szabadságharc leverésével a nemzetiségek ügye is elveszett, nemzeti töre-
kvéseiket nem akceptáló bécsi udvar a magyarokkal köt szövetséget, anélkül, hogy 
politikai követeléseiket orvosolta volna. A 48-as súlyos konfliktusoknak azonban 
volt részleges foganatja, a nemzetállami felfogás keretén belül még a szabadságharc 
leverése előtt, Nicolae Bălcescu, Cezar Bolliac és más havasalföldi és magyarországi 
Kossuth-párti román (Ioan Dragoș) kitartó öszönzésére 1849. július 14-én Szegeden 
aláírják a magyar-román „megbékélési tervet”, amely önálló nemzetiségként (nem 
nemzetként!) ismeri el a románságot és részére széleskörű nyelvhasználati jogokat 
helyez kilátásba. Ilyen szellemű volt a két héttel később, július 28-án e városban elfo-
gadott képviselőházi határozat is a nemzetiségekről. A világosi fegyverletétel, a ma-
gyar szabadságharc vérbefojtása miatt azonban nem valósult meg. Az akkori nem-
zetállami felfogás szerint liberálisnak mondható elvek ismét megjelennek a magyar 
közgondolkodásban, s az 1868-as nemzetiségi törvény alapját képezik. Az 1867-es 
kiegyezéssel a magyar-osztrák közjogi viszony átmenetileg megoldódott, a nemze-
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tiségi kérdésről ez nem mondható el, mert bár liberális, megengedő jellege miatt ez 
a XIX. századi európai gyakorlathoz képest megengedőnek, toleránsnak tűnt, az egy 
és oszthatatlan magyar nemzeti alapvetések miatt a nemzetiségek képviselői erősen 
ellenezték, s nemzeteik fejlődését, kiteljesedését jobban szolgáló föderális megoldás 
elvét tették magukévá. A törvény megengedő, nyelvi és kulturális jogokat deklaráló 
írott betűhöz azonban nem párosult a végrehajtáshoz szükséges feltételeket biz-
tosító politikai akarat. A magyarbarát, pontosabban a magyar haza, a nemzetállam 
odaadó híve, Moldován Gergely 1894-ben Kolozsváron megjelent „Magyarok, ro-
mánok” c. művében így értékelte az 1868-ban megalkotott törvényt: „Bár soha sem 
alkotta volna meg! Mert, ha megolkodta, meg kellett volna tartani, de nem tartotta 
meg... Az egyes hatóságok, különösen nyelvi kérdésekben, a törvény fölé helyezked-
tek, s a kormánynak nem volt elég ereje a törvény tiszteletét keresztül vinni”. (11. 
oldal) Sokan vallják, a „magyarság tragédiája” abban keresendő, hogy az 1867-es kie-
gyezés utáni kedvező politikai kontextusban a magyarság sem saját magával, sem a 
nemzetiségekkel nem tudott kiegyezni. Kevesebb azoknak a száma azonban, akik 
elismerik, hogy a kisebbségben lévő uralkodó osztály nemzetállami keretek között a 
nemzetiségi kérdést a jogegyenlőség alapján megoldani nem képes. Pedig erről van 
szó! Önző, politikai rövidlátás eredménye, hogy a dualizmus kori magyar elit a saját 
érdekeit sem felismerve nem a méltányos megoldás felé mozdult el, nem vette fi-
gyelembe a közös hazát stabilizáló, a föderális, a helyi nemzetiségi autonómiák felé 
mutató nemzetiségi kezdeményezéseket. A homogenitást szorgalmazó politika kap 
prioritást, hiszen a nemzetállam lényege az egységes, egynemű és hatékony politikai 
nemzet kialakítása, s nem az ezzel ellentétes irányba mutató, sokszínű multikultura-
litás. Csakhát az a bizonyos centripetális erő, az asszimilációs politika gyengébbnek 
bizonyult a centrigugális erőknél, a nemzetiségi követeléseknél. Erre a kiegyezéskor 
és az 1868-as nemzetiségi törvény elfogadásakor kevés magyar gondolt, Széchenyi 
figyelmeztetései már rég feledésbe merültek. Pedig a többséget alkotó nem magyar 
nemzeti közösségek időben intették a magyarokat, ezért utasították el a kiegyezést 
és a nemzetiségi törvényt is, amely ezt a politikát volt hivatott szolgálni. (A közvéle-
kedés szerint a kiegyezésnél a magyarság számára jobb alternatíva nem kínálkozott, 
a nemzetiségek számára azonban elfogadhatatlan volt.) 1879 és 1907 között hozott 
iskolai oktatást szabályozó rendelkezések, különösen a Lex Apponyi ezt a politikát 
szolgálták ki. E politika hozadéka, hogy 1910-re a magyarság létszáma valamelyest 
meghaladta a 13 nemzetiség összlétszámát, de az I. vh. küszöbén, idején nyilvánva-
lóvá vált, hogy a birodalom menthetetlen, ennek egyik fontos oka pedig a nemeze-
ti-nemzetiségi kérdés megoldatlansága.

Az Osztrák-Magyar Monarchia románsága ugyanolyan megosztott maradt, mint 
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1848-ban. 1869-ben a magyarországi és a bánsági, valamint az erdélyi románok 
külön-külön pártba tömörültek, az erdélyi románok a kiegyezés elleni tiltakozás 
jegyében a politikai passzivitást, a magyarországiak viszont az aktivitást, a politi-
kai életben való részvételt választják, de a nemzetiségi törvény értelmében betilto-
tt pártjuk helyett magyar pártszínekben vesznek részt a parlamenti választásokon. 
1881-ben két párt Román Nemzeti Párt néven egyesül, de a két román közösség to-
vábbra is külön politikai utat jár be 1905-ig, amikor véget vetnek a megosztottság-
nak, ami azzal jár, hogy a Román Nemzeti Párt a jövőben konszenzusos politikát 
folytat, amelynek nyilvánvaló célja az egységes román politikai nemzet megterem-
tése, majd Romániával való egyesülés. Elemzésünk szempontjából figyelemre méltó 
mindenekelőtt az ún. magyarországi románság vezetőinek szakítása azzal az orszá-
ggal, amelyet eddig hazájának vallott, s 1848 óta a birodalmon belül, a magyaro-
kkal együttműködve keresik boldogulásukat. Még a sokáig vívódó magyarországi 
román szociáldemokraták is végül a Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Alexandru Vai-
da-Voievod, Ștefan Cicio-Pop által hirdetett Romániával való egyesülés mellé áll-
nak. A magyarsággal és a hajdani magyar hazával való szakítás akkor pecsételődött 
meg végérvényesen, amikor 1918. október 12-én a nagyváradi Aurel Lazăr házában 
Vasile Goldiș vezérletével megfogalmazzák a románság önrendelkezését kimondó 
dokumentumot, amelyet október 18-án Alexandru Vaida-Voievod olvas fel a magyar 
parlamentben, s ezzel Gyulafehérvárra szegezik tekintetüket.

A trianoni döntést követően magyarországon maradt kisszámú és szétszórtan élő 
román közösség (kb. 30-40. 000 fő) önálló nemzeti életre több évtized erőfeszítései 
árán tudott csak képessé válni. A II. Vh. után, 1946-1949 között létesített általános 
iskolák, a gyulai román gimnázium és a szegedi román tanszék mentette meg a teljes 
beolvadástól. Több évtizedre volt szüksége, hogy kialakuljon az a maroknyi értel-
miségi réteg, amely még életben tartja. Veszélyeztetett nemzeti közösség, amelynek, 
politikai erőt nem képezvén, a túlélésért folytatott harc jutott osztályrészül.

Eszmefuttatásunk summázata nem lehet más, mint az, hogy a francia nemze-
ttípus/nemzetállami felfogás szerint berendezkedett, hosszabb-rövidebb feudális, 
rendi nemzettel rendelkező államok, rendeltetésüknél fogva, a polgárság politikai és 
társadalmi érdekeit szolgálva, olvasztótégelyként működtek, ezért nem alkalmasak 
a többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek viszonyának harmonikus kialakítására, 
rendezésére. Az I. vh. után nemzetállamként megalakult államok ugyancsak azt az 
utat járják, az ismert problémákkal küszködve. Véleményünk szerint a nemzetálla-
mot modernizálni nem lehet, csak meghaladni.

Korunk, 2014. december, p. 99-102.
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A románság sorskérdéseiről
(Lucian Boia, De ce este România altfel?, Bukarest, 2012)

A román történetírás alapvető kérdései közé tartozik immár több évtizede 
a román nép származásának helye, körülményei (etnogenezis), a duális 
államalapítás gyötrelmei, Mihai Viteazul nép-nemzetegyesítési törekvé-

seinek ellentmondásos megítélése, a törökök elleni harcok, a fanarioták uralkodá-
sának jellege, az orosz-török-osztrák uralom, illetve befolyás alatti modernizációs, 
nemzetépítési és nemzetegyesítési törekvések megvalósítása a két fejedelemség, 
Moldva és Havasalföld egységes államba történő egyesítésével, az 1877-es nem-
zeti függetlenség kivívásával, majd később a Besszarábiát, Bukovinát és Erdélyt 
magába foglaló Nagy-Románia megteremtésével. Ezeket a nemzeti sorskérdéseket 
írja felül számos vonatkozásban a hagyományos, többnyire Nicolae Iorga nevé-
vel fémjelzett nemzeti történésziskolától eltérő utat bejáró Lucian Boia bukaresti 
történelemprofesszor. Nagy hullámokat kavaró, 1997-ben megjelent „Istorie și mit 
în conștiința românească” c. művében nem csak a ma már politikai relevanciával 
nem rendelkező, lényegében tudományos kérdéssé szelídült etnogenezis kérdésé-
ben fejti ki karakteres véleményét, hanem az utólagos nemzetiesítési törekvésekről 
is, amelyről főleg Ioan-Aurel Pop kolozsvári történésszel vívott figyelemreméltó 
csatákat, aki egy teljes kötetet szentelt Lucian Boia alternatív nézeteinek cáfolatá-
ra, a rendszerváltás előtti történetírás hadállásainak védelmére. A román nemzeti 
identitást és a nemzeti ideológia alapjait érintő vitának számos vetülete van, egyik 
fontos szegmense mindenképpen az a paradoxon, hogy miközben Boia, John Lu-
kácshoz és más nyugati történészhez hasonlóan, váltig állítja a viszonylagosság, 
az alternativitás elvét, vagyis, hogy nincs „objektív”, „tudományos” történetírás, 
írásai annál meggyőzőbbek, s az objektivitás, a valóság, a reálisabb nemzeti önkép 
megjelenítésének képességét, a mítoszoktól való megtisztítás élményét keltik az 
olvasóban. A magyarázatot a módszerben, a múlt feltárásának módszerében ta-
láljuk: sokat vitatott művében arra készteti a történelem iránt érdeklődőket, hogy 
szembesüljenek saját történelmükkel, vessék össze a jelen letargikus valóságát az-
zal a „dicsőbb”-nek hitt múltbeli politikai és társadalmi környezettel, amelyben 
fogant. Ez a felfogás, a múlt és a jelen párhuzamba állítása, képezi újabb, tavaly 
megjelent történelmi esszéjének kiindulópontját, amelyben arra tesz kísérletet, 
hogy megfejtse, „miért más Románia” (De ce este România altfel?)

A romániai politikai és társadalmi viszonyok jobb megértéséhez, a helyzet drá-
mai jellegének hangsúlyozásához esszéjét, végtelen monológját prológgal kezdi, 
amelynek lényege, hogy hazája túlságosan kilóg az európai országok sorából. Az 
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2012. évi éles, nemegyszer jogsértő politizálás és ennek nyomán kialakult konflik-
tusos helyzet pedig arra a konklúziónak a levonására készteti, hogy Románia szá-
mos hátránnyal küzdő ország („vara anului 2012 a lăsat impresia că țara e defectă” 
- subl. n.), nő a lakosság kétségbeesése, majd a verdikt következik: „valami nem 
megy Romániában” (p. 5.). Ennek számos, a történelembe visszanyúló oka van, 
ezek nyomába ered a szerző azzal a nyilvánvaló céllal, hogy magyarázatot találjon 
a kívülről szemlélő számára kissé túldimenzionált, de ismert okokra, amelyeknek 
egy részét sem a szerző, sem mások nem szeretnek, vagy nem mernek kimondani, 
s ismerjük el, egy viszonylag fejletlen politikai kultúrával, társadalmi viszonyokkal 
rendelkező, etnocentrikus felfogású és ezért nemzeti kérdésekben pardont nem is-
merő országban (hasonló állapotok uralkodnak egyébként Közép-és Kelet-Európa 
legtöbb országában!) nem is olyan könnyű.

Lucian Boia a román nép kálváriájának és visszásságainak felsorakoztatását a 
románságnak a történelem porondjára történő kései megjelenésével kezdi, akár-
csak Emil Cioran híres-hírhedt „Schimbarea la față a României” (Románia színe-
változása) c. könyvében, azt a kétségtelenül kínos kérdést feszegetve, hogy mit is 
csinált, hol volt az 1300-as évekig, amikor végre a XIV. század közepén meg tudta 
alakítani a két román fejedelemséget, akkor, amikor Nyugat-Európában már fej-
lett államokat találunk. A késettségnek fájdalmas következményei vannak az élet 
minden területén, a politikában, a nemzet-és országépítésben, a kultúrában. Ezek 
tényszerű felsorolásából, a korabeli fejlettebb, nagyobb történelmi múlttal rendel-
kező szomszéd államokkal (Bulgária, Szerbia, Magyarország, Lengyelország) való 
összehasonlításból sejlik fel a történelmi lemaradás igazi mértéke, amit a szerző 
köntörfalazás nélkül tár az olvasó elé, eloszlatva mindenféle mentegetőzést, öniga-
zolást arról, miért tengették életüket több évszázadon át a kis román fejedelemsé-
gek idegen uralom alatt, ami a lemaradás egyik, nem elhanyagolható oka, no meg 
természetesen a románság szálláshelyének periférikus, a mindenkori nagyhatal-
mak metszéspontján, érdekütközéseiknek színterén, távol a politikai, gazdasági és 
kulturális központoktól, amit Boia Európa bizonytalan, zavaros zónájának nevez 
(p. 10.). Ez a körülmény kettős, egymásnak ellentmondó következménnyel járt: tar-
tós konzervatív civilizáció kialakulása; fogékonyság a különböző külső hatásokkal 
szemben. Végtelennek tetsző „taszítás” és „befogadás”, ami igencsak megnehezíti 
a Romániában zajló folyamatok megértését (u.o). Ez az ellentmondás tetten érhető 
mind az eredetmítoszokban, a nyelvi kérdésekben (latin-szláv-török-görög szim-
biózis), az átvett politikai-kulturális modellekben, a vallási életben. A sokszínűsé-
get, az eltérő kulturális értékek szintézisét a szerző nem tartja méltánylást érdemlő 
értéknek, inkább a saját identitás, az önálló szellemiség, eredeti politikai és kultu-



196

rális struktúrák kialakulásának gátjaként. Talán az a magyarázata – véli a szerző 
- a gyönge államiságnak, amit a románok történetének sajátos vonásának tart (p. 
14.). Gyöngeségének oka a román társadalom szűk osztálytagozódása, keresztmet-
szete, alapvetően a „bojárokra és parasztokra” támaszkodó állam sokáig megőrizte 
autoriter jellegét, s akadályozta kollektív jellegének kifejlődését. A gyönge román 
fejedelemségek élére pedig az került, „aki tudott”, s nemegyszer kétes származá-
sú vajdák, akik rendezetlen uralkodási rend miatt gyakran váltogatták egymást, 
ami permanens politikai instabilitást eredményezett (p. 14-15.). Így a társadalmi 
fejlődés, a városiasodás igen lassú, ebben is elsősorban az idegen származásúak 
játszottak jelentősebb szerepet.

A helyzet sokat és gyorsabb ütemben a modernizációs korszakban sem változott, 
a XIX. századi, főleg az 1830-1860 közötti korszak fejlődése a román társadalom 
szerkezetét nem módosította igazán, a román politikai és kulturális elit ezúttal 
is főként a külsőségek, a görög nyelv, a keleti öltözet elhagyásában és a nyugati, 
főként a francia kultúra és nyelv átvételében jeleskedett. Főleg vallási okok miatt 
csak most sikerült áttérni a cirill abc-ről a latinra. Átvették lényegében az egész 
nyugati törvénykezést, főleg a franciát, az 1866-os alkotmány pedig az 1831-es bel-
ga alkotmány hasonmása, noha a patriarchális társadalmi viszonyokkal rendel-
kező Románia semmiben sem hasonlított „a városias, iparosodott Belgiumra” (p. 
20-21.). Az „imitációk” hosszú sorával a szerző kényes vizekre evez: már Eminescu 
sem „eredeti”, s nem képez különösebb értéket? Akkor mi marad? (a „Történelem 
és mítosz a román tudatban”, II. kiadás, 2000, p. 10-11. c. munkájában egyébként 
a kép jóval árnyaltabb!) Másfelől Eminescu-t és korának alkotóit nem lehet a XIX. 
század kontextusából kiragadni, a kánon pedig igencsak változó, s ki tudja, mit 
hoz a jövő.

Tág teret kap „Miért más Románia” c. könyvben az „idegenek” szerepe a ro-
mánság életében. Kétségtelen, a szerző igyekezete egy, az előítéletektől mentes 
kép felvázolására egy olyan nép esetében, amely története során 1877-ben vívja 
ki először nemzeti függetlenségét. A vállalkozás szinte reménytelen, de figyelem-
re méltó, hiszen fontos, alapvető és komplex kérdésről van szó. Annál is inkább, 
mert Lucian Boia nem definiálja, kik az „idegenek”, szerepüket pedig a, valljuk 
meg, kissé későn, a nemzeti öntudatra ébredés korszakában induló modernizáció, 
nyugatosodás évtizedeire vonatkoztatja csupán, noha szerepük a modern (XIX. 
század előtti) korszakokban legalább olyan fontos volt a román társadalom és kul-
túra fejlesztésében. A szerző abból a vitatható premisszából indítja eszmefuttatá-
sát, hogy a románság lévén két ingerszegény, parasztságon és bojárságon nyugvó 
társadalom, a XIX. századi román elit különösebb feladatokra nem volt képes. A 
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virtuális űrt így csak idegenek tölthették be, annál inkább, mert e században a ro-
mán fejedelemségek, majd Románia a nyugati emigráció célpontja volt a szomszéd 
birodalmak polgárai számára, akik többnyire a fejlettebb városokban, kereske-
delmi központokban telepedtek le (p. 23-25.), ami elmélyítette a színtiszta román 
falvak tradicionális jellege és a vegyes entitású, kozmopolita felfogású életvitele 
közötti különbséget. Ebből az idegen eredetű városi lakosságból alakult ki az a 
polgárság, amelyben a románság kisebbségben és, tegyük hozzá, hátrányba került 
a gazdasági-pénzügyi, kereskedelmi élet minden területén, s ez a helyzet még a 
két világháború idején is fennállt. (p. 23-25.) A művészeti élet megteremtésén és 
korszerűsítésén fáradozók körében is több a jövevény, mint az őshonos alkotó. A 
román fejedelemségek politikai és társadalmi életének megújítása is egy idegen-
nek, Kiseleff tábornoknak, az 1829 és 1834 közötti orosz kormányzónak köszön-
hető, aki nem csak kiváló szervező, az ú.n. „Regulament Organic” bevezetésével 
először tereli alkotmányos mederbe a politikai életet, s szervezi meg a közigazga-
tást. A legillusztrisabbnak tartott idegen kétségtelenül I. Károly király, a pontos-
ság, a kötelességtudat, a rend és a törvényesség megtestesítőjének bizonyult hosz-
szú uralkodása alatt (1866-1914), épp azt nyújtva alattvalóinak, aminek igencsak 
híján voltak. Tehát a román lakosság számbeli fölényben, de gazdasági és egyéb 
szempontból kisebbségben, kiszolgáltatott helyzetben volt, mindez békés, szerves 
fejlődés következtében kialakult történelmi adottság. Hogy végülis miért alakult 
így a helyzet, nem szól a fáma. Pedig az őshonos román lakosság és a jövevények 
közötti számottevőnek tartott különbség okait csakis román történész tárhatja fel, 
ami elsődleges nemzeti érdek lenne!

A következő fejezetben a szerző nagy teret szentel a román nemzet „kisebbren-
dűségi” komplexusának, érdekes és egyben elgondolkodtató tálalásban. Már csak 
azért is, mert a román nemzeti egységről a „hivatalosnak” tartott és napjainkig 
hangoztatott állásponttól merőben más és jóval árnyaltabb álláspontot képvisel. 
Lucian Boia szerint a román nemzet XIX. századi képződmény, a románság köré-
ben a fejedelemségek 1859. évi egyesülése után tudatosul, korábbi kapcsolatuknak 
nem volt nemzeti jellege: „A moldvaiak nem voltak románok [politikai értelemben 
nem!, a recenzens megj.], moldvaiak voltak, legalábbis így hívták magukat 1859-
ben is és később is. Erdély pedig mint állam, magyar volt, nem román.” Itt jegyzi 
meg, hogy a Mihai Viteazul-féle „egyesítés” középkori uralkodói ambíció csupán, 
semmi köze a nemzeti tudat alapján történő egyesítéshez, országépítéshez. Sem a 
moldvaiak, sem a havasalföldiek nem vonultak harcba egyesítő szándékkal, egy-
szerűen elfoglalták őket. A konklúzió: a román nemzet nemzeti tudatot feltételez, 
amely fokozatosan alakult ki a XIX. század közepére, ami, toldjuk mi hozzá, csakis 
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kulturális nemzet lehetett 1859 előtt.
A szerző „rendteremtési” szándékkal közelít a nemzeti történetírás alapkérdésé-

hez, pontosabban alapproblémájához is: a románság történetének nemzeti szem-
pontból történő újraírásához, s tartós „hitelességi” válságba sodorja, hiszen célja 
„a nemzeti szempont mindenek feletti helyezése”. A nemzeti tudat kialakulása 
előtt „a legfőbb kritérium a vallás, az ortodoxia volt. Most, a latinság az ortodoxia 
fölé kerekedik.” Boia „latinságról” beszél, mint a nemzeti öntudatra ébredés esz-
közéről, ami annyit tesz, hogy a nemzeti tudatnak kellett volna legyőznie az or-
todoxiát, márpedig a románoknál a nemzettudat sosem győzte le az ortodoxiát. 
(Legfeljebb 1949 és 1989 között háttérbe szorította a kommunista rendszer.) Joggal 
jegyzi meg N. Iorga, amikor Șaguna-ról értekezik: „Șaguna, az ortodox legyőzte a 
románt”; vagy „előbb az egyház és csak azután a nemzet”. (Lásd N. Iorga: Istoria 
românilor din Ardeal și Ungaria, Buc., 1989. p. 447). A román elit ugyan a francia 
kultúra felé fordult, s amilyen nagy az érdeklődés minden iránt, ami francia, olyan 
nagy és hirtelen az elfordulás mindentől, ami görög vagy orosz, a románság pedig 
úgy jelenik meg, mint „egy latin sziget a szláv tengerben” (p. 31-32.). Csak hát ez 
egy szűk értelmiségi réteg nyitása volt a nyugati értékek felé és a románságot tö-
megméretekben nem terelte a polgárosodás útjára.

Ez az önmagára találás, a nemzeti eszmélés kora – ellentmondásokkal teli, eu-
rópai léptékkel nagyon lassú elmozdulás a modernitás felé. A latin gyökerek felfe-
dezése döbbenti rá a románságot eddigi helyzetének tarthatatlanságára. A „Miért 
más Románia?” szerzője ebből két következtetést von le: 1) mind a mai napig fel-
lelhető kisebbrendűségi komplexus, amelyet a nyomasztó idegen megszállás táplál; 
2) ennek kompenzációjaként a „csak azért is”-sel felérő „gőg”, bizonyítási vágy. 
Utóbbi irányzat letéteményesei az Erdélyi Iskola képviselői, akik a történelmi való-
ság torzításával, a tiszta római eredet hirdetésével, lényegében a történet-és nyelv-
tudománynak politikai harc szolgálatába történő állításával kezdik eltökélt har-
cukat a nemzeti érzés felkeltéséért és ennek a politikai jogegyenlőségért folytatott 
szolgálatába való állításáért. A római eredetmítosz igencsak hatásos fegyvernek 
bizonyult a nemzeti büszkeség ébresztésében. A dolog pikantériája, hogy a Buda 
és Pest, valamint Balázsfalva közötti térségben, döntően észak-Erdélyben azokból 
a románokból lesznek a legodaadóbb harcosai a nemzeti szellemben történő neve-
lésnek, akik 1700 körül hátat fordítva a bizánci eredetű obskúrus szellemiségnek, 
megkötve a románság történelmének talán legbölcsebb kompromisszumát, Rómá-
val egyesültek a felvilágosodás, a nyugati civilizáció és a társadalmi progresszió 
jegyében. Kár, hogy a szerző nem tartja ezt fontosnak hangsúlyozni, pedig ezzel 
nem csak a történettudomány hitelessége csorbul, hanem a szerzőé is, pedig köny-
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veiben ezért száll síkra. Mindenesetre feltűnő a vallási kérdés történelemformáló 
szerepének mellőzése, mint ahogy az erdélyi és a magyarországi románok, illet-
ve a román fejedelemségek értelmiségének a vallási és a nemzeti kérdéshez való 
viszonyulásában meglévő értelmezési különbségek sem kapnak kellő figyelmet. 
Értelmetlen egyébként azt a látszatot kelteni, hogy a különböző országokban élő 
románság körében nézetazonosság lett volna ezekben az alapvető fontosságú kér-
désekben.

Figyelemreméltó a románság idegenekhez való kapcsolatairól szóló fejtegetés, 
hiszen függnek tőlük, szükségük van rájuk, de szabadulnának is tőlük a nemzeti 
önérzet erősödésével párhuzamban. Amíg a románok sosem voltak törökellenesek, 
a magyarokkal, az „elnyomókkal” szemben tartós volt az ellenszenv (p. 36-37.). A 
sosem volt egység rovására írható a nyilvánvalóan rossz kérdésfelvetés. Realiszti-
kusabb kép kialakításához (s nem csak ebben a kérdésben!) bizony országok sze-
rinti megoszlásban kellene a kérdést elemezni, hiszen aligha lehetett különösebb 
jelentősége a XIX. században a magyarok/Habsburgok uralma alatt élő erdélyi ro-
mánok számára a török uralom kérdése, amint a fejedelemségek, majd Románia 
románsága is csak 1848 után fordul igazán a „határon túl élő románok”, pl. az 
Erdélyben élő román nemzetrész problematikája felé. A XIX. század második felé-
ben pedig éppen a nemzetépítési-és egyesítési törekvések miatt a fejlődési irányok 
tovább fragmentálódnak.

A legnagyobb figyelem ezúttal természetesen az egységes, 1859 utáni Románi-
ában végbemenő modernizációs törekvések érdemelnek figyelmet. Saját társada-
lomszervezési struktúráinak fejletlensége miatt csak más, fejlettebb országok mo-
dern intézményeinek tapasztalatait vehette át, ehhez elméletet is kreáltak, ilyen pl. 
Eugen Lovinescu szinkronizmusa, amelynek alapja az utánzás, iránya pedig csak 
felülről lefelé haladhat, vagyis a felsőbbrendűtől (a fejlettebbtől) az alacsonyabb 
(fejletlenebb) rendű felé. A kérdés csupán az, hogyan történik az „áthonosítás”. 
T. Maiorescu 1868-ban írt egyik cikkében, „alap nélküli forma”-ként definiálja 
a Nyugattól átvett civilizatorikus formákat, intézményeket, hiszen a kölcsönzött 
értékek honosításának a románoknál nincs meg az alapja, s amely – a szerző sze-
rint – mind a mai napig hiányzik (p. 38-41.). Ezért, Caragiale és más írók lesújtó 
véleményére támaszkodva, Románia akár egy „komolytalan” ország benyomását 
is keltheti, amely a humorban talál vigaszt. Hasonló a helyzet az 1918-ban létrejött 
Nagy-Romániában is, illusztrálás képpen Petre P. Carp megjegyzését idézi: „Ro-
mániának olyan nagy szerencséje van, hogy nincs szüksége politikusokra”. Kapóra 
jött az első világháború, így jött létre francia modell szerint „az egységes nemzeti 
állam”, noha a jelentős számú magyar, német és más nemzetiségű lakosság miatt 
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egységes nemzeti államként nemigen definiálható, ezért természetesebb lett volna 
a föderális vagy autonómiákon alapuló államforma, ami a jelenlegi Románia egyik 
nyilvánvaló ellentmondása (p. 46.) és lehet, lemaradásának egyik oka. Sem a két 
világháború közötti korszak, sem az azt követő évtizedek gyökeres, strukturális 
változást nem hoztak Románia életében, különösen a nemzeti érdekekben gon-
dolkodó és az általános jólétet garantáló erős polgári osztály hiányát sínyli meg 
az immár Európai Unió politikai és gazdasági struktúráiba integrálódott, jelentős 
humánerőforrással, gazdag autentikus kultúrával rendelkező ország.

A román olvasó számára „Miért más Románia?” keserű, de hasznos, szüksé-
ges olvasmány. Keserű, mert más a nemegyszer hízelgőbb románság-históri-
ához szokottaknak, és szükséges, hiszen alapvető nemzeti érdek a valósághű 
önismeret. Összegzésképpen a recenzens sem tud konklúzióként mást mondani, 
mint bármely olvasó, nevezetesen azt, hogy objektív nemzeti történetírás nélkül 
nincs szilárd nemzeti öntudat. Enélkül nincs erős nemzeti egység, amely alapja a 
nemzeti és a társadalmi haladásnak. Mint Boia professzor könyvéből is kitetszik, 
gazdasági és társadalmi haladás nélkül az adott nemzet, állam nem tud szervesen, 
zökkenőmentesen integrálódni a fejlett európai államok közösségébe, enélkül 
pedig marginalizálódik, reménytelenül lemarad, s Európa perifériáján vegetál. 
Tud-e Románia szakítani múltjával és képes lesz-e felvenni a modern kor ütemét? 
Lucian Boia könyvének – számunkra – ez a tétje és az üzenete.

Conviețuirea-Együttélés, Seria a doua, Anul I. -nr. 1-2014, p. 140-151.



201

Proiectul de împăciuire

Documentul istoric româno-maghiar cunoscut sub titlul Proiect de îm-
păciuire, semnat de Kossuth Lajos și Nicolae Bălcescu la 14 iulie 1849 
în orașul Seghedin cu numai 30 de zile înainte de înăbușirea luptei un-

gurilor pentru independență națională împotriva dominației habsburgice, reflectă 
începutul unei noi epoci în relațiile dintre unguri și austrieci, pe de o parte, și 
dintre unguri și popoarele conlocuitoare trezite la conștiință națională și pornite 
în căutarea propriei identități politice, pe de altă parte. Este documentul primului 
compromis interetnic în lungul și încă vagul proces de reglementare a problemei 
naționale în Centrul și Estul Europei, mai ales în caz că adăugăm și proiectul de 
lege al Adunării Naționale Maghiare aprobat tot la Seghedin, la 28 iulie 1849 și care 
a constituit temelia ideologică a legii pentru naționalități din 1868. În elaborarea și 
semnarea documentului numit și Proiect de pacificare, meritul istoric incontestabil 
este al revoluționarilor români munteni, în frunte cu Nicolae Bălcescu. Temelia 
lui morală și politică o constituie efortul de conciliere și colaborare al românilor 
munteni cu românii din Ungaria (Ioan Dragoș, Eftimie Murgu) și cu reprezentan-
ții Guvernului Revoluționar Maghiar (Kossuth Lajos și Szemere Bertalan).

Pentru o înțelegere mai justă a evenimentelor la care ne referim, e necesară o 
evocare succintă a momentelor istorice semnificative prin care au trecut cele două 
popoare în devenirea lor națională și în efortul de construire a națiunilor lor po-
litice.

Ungurii, popor luptător, bine structurat, unitar, reușesc relativ de timpuriu, la 
1000, să-și făurească un stat viabil, pe care numai o forță armată străină, Semiluna 
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păgână este capabilă să-l distrugă. Timp de cinci secole, ungurii, până la ridica-
rea Habsburgilor, sunt stăpâni de netăgăduit ai Bazinului Carpatic. Calvarul lor 
începe odată cu cotropirea otomană din 1526 (Mohács), respectiv 1541 (ocuparea 
cetății din Buda). De atunci sunt în căutarea statului pierdut, iar după izgonirea 
de către Habsburgi, poloni, și alți luptători antipăgâni și sleirea forței habsburgice 
în războaiele de după 1848, ungurii, în bună înțelegere cu austriecii, în 1867, își 
păstrează dreptul de a domni asupra popoarelor conlocuitoare. Ideea de recuce-
rire a independenței statului întemeiat de Sfântul Ștefan devine temelia reforme-
lor aprobate și introduse între 1830 și 1848. Cucerirea independenței naționale a 
eșuat, dar ideologia națională cu privire la una și indivizibila națiune maghiară 
a fost aplicabilă și în contextul politic al dualismului. Ungurii au fost destul de 
puternici pentru a împiedica introducerea limbii germane și a introduce în locul 
limbii latine limba maghiară ca limbă oficială a statului, iar prin limbă și școală 
să pună la cale politica de omogenizare a societății poliglote. Modelul francez de 
construire a națiune politice, respectiv a statului național unitar implementat în 
regiunile stăpânite de unguri a avut un impact relativ favorabil asupra populației 
nemaghiare, din momentul ce cetățenia ungară oferea mai bune condiții de viață 
decât, să zicem, în Ardealul stăpânit din punct de vedere politic de austrieci. Ro-
mânii transilvăneni care se adunaseră la Blaj în primăvara anului 1848 nu prea 
înțelegeau de ce liderii românilor din Ungaria (Emanuil Gojdu, Eftimiu Murgu 
etc.) nu participă la adunarea națională a lor, nu le împărtășesc revendicările po-
litice și de ce caută o modalitate de conviețuire pașnică cu ungurii, iar cu un an 
mai târziu, când se dezlănțuie războiul de independență al ungurilor, au să țină cu 
Pesta și nu cu Viena, fiind mai important pentru ei ceea ce le oferea patria străbu-
nă comună decât sentimentul național încă difuz, greu de interpretat, iar viitorul 
imprevizibil. Din petiția elaborată la adunarea românilor din Pesta la 21 mai 1848 
aflăm că românii de aici și din Partium și nu numai respectau încă dreptul istoric 
al ungurilor la patria întemeiată de Sfântul Ștefan, la stăpânire, la independență 
națională, revendicările lor rezumându-se la drepturi lingvistice și culturale, pre-
cum și la o independență totală față de biserica sârbească de la Carloviț. Româ-
nii din Ungaria (nu și cei din Ardeal!) susțin demersurile ungurilor cu privire la 
unirea Transilvaniei cu Ungaria, considerând că împreună cu românii din marele 
principat transilvănean au să constituie o forță politică mai solidă și mai rezistentă 
valurilor de deznaționalizare.

Așadar, ungurii, în lupta lor pentru recucerirea suveranității naționale de dinain-
tea cotropirii otomane, se izbesc de naționalitățile trezite și ele la conștiință nați-
onală și de revendicările lor politice și culturale, respectiv de pretențiile cu privire 
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nu numai la drepturile cetățenești (personale) ci și la cele colective. Ungurii, mi-
noritari față de celelalte naționalități ale Imperiului Habsburgic, între 1848-1867, 
se confruntă cu cea mai gravă problemă națională ivită de la întemeierea statului 
maghiar încoace, căci de atitudinea lor față de alteritățile naționale, de răspunsul 
pe care îl vor da la întrebarea fundamentală a lumii moderne, de modalitatea de 
gândire în națiune depindea și viitorul lor ca comunitate națională și al statului 
la care țineau, de fapt, în exclusivitate. (Legile aprobate la 11 aprilie 1848 în dieta 
din Pojon nu conțin referiri cu privire la alteritățile naționale!). Când, la 8 aprilie 
1848, sârbii apar la Pojon în frunte cu mitropolitul Stratimiroviċ, om de încredere 
al Curții vieneze, să-și înainteze petiția cu revendicările națiunii sârbe printre care 
figura și recunoașterea ei ca națiune autonomă, Kossuth, drept răspuns, reia ideea 
de rău augur cu privire la "una și indivizibila națiune maghiară", prezentată deja 
în dietă, care deveniseră până la urmă Mărul Discordiei între unguri și alte națio-
nalități. Dialogul dintre Kossuth și sârbi mai conținea și aluzia mitropolitului sârb 
cu privire la căutarea în altă parte a soluției la revendicarea în discuție, în caz că 
ar fi respinsă de unguri. Răspunsul lui Kossuth a fost prompt și autoritar: "în acest 
caz are să decidă spada"1. Încăpăținarea cu care liberalii maghiari țineau la 1848 
la reconstituirea jurisdicției maghiare pe teritoriul regatului feudal de odinioară, 
fără să ia act de interesele naționale ale celorlalte popoare, de fapt națiuni culturale 
ale patriei comune, a făcut imposibilă colaborarea dintre unguri și majoritatea et-
niilor din Imperiu, mobilizarea lor împotriva dominației habsburgice. Concesiile 
pe care ungurii le fac totuși, în pragul înăbușirii războiului pentru independență, 
sunt cuprinse, cum se va vedea, în Proiectul de împăciuire, care reflectă deja, spre 
deosebire de modelul draconic francez, dar tot în cadrul conceptului "o țară – o 
națiune", contururile unui model mai blând de reglementare a problemei naționa-
le, deoarece recunosc statutul național aparte al naționalităților și se arată dispuși 
să le asigure drepturi civice, lingvistice și culturale, satisfăcătoare pentru românii 
din Ungaria, dar nu și pentru românii din Transilvania, care se luau după avertis-
mentul lui Simion Bărnuț: "națiune liberă și independență".2

Summa summarum, ungurii oferă naționalităților un stat național liberal, dar 
axat pe o politică de omogenizare instituționalizată, mai ales prin politica educa-
țională din perioada anilor 1880-1918. De aceea la 1918, când se prăbuși Monarhia 
Austro-Ungară, și cea mai fidelă parte a românimii (românii din Ungaria) decide 
să se unească cu România. Statul național istoric maghiar nu a fost performant, 
nici pentru realizarea idealului național maghiar, nici pentru naționalități. De ace-
ea prăbușirea lui era previzibilă și inevitabilă.

Românii, care apar mai târziu în istoria popoarelor din Centrul și Estul Europei, 
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la 1848 încă nu aveau un stat național unitar, unirea celor două principate române 
(Moldova și Muntenia) are loc cu un deceniu mai târziu (1859). Românii din Tran-
silvania și Ungaria, în total 2.500.000 de suflete3, constituiau cea mai civizată parte 
a neamului românesc, dar nu și unitară din punct de vedere confesional și politic. 
Această ramură a românimii era divizată pe criterii confesionale în ortodocși și 
uniați (uniții cu Roma), respectiv greco-catolici. Ortodocșii, sub conducerea epi-
scopilor, nu o dată sârbi, formau o societate aparte, paralelă, închisă, mai puțin 
receptivă la valurile modernității. În 1846, Andrei Șaguna, venind la Sibiu ca om 
de încredere al Carlovițului, a aruncat o piatră destul de mare în lacul liniștit al 
ortodocșilor transilvăneni, contribuind în mod considerabil la modernizarea co-
munității. După o colaborare decentă cu autoritățile maghiare, în toamna anului 
1848, episcopul filomonarh trece fățiș de partea austriecilor, drept urmare, la 4 
noiembrie a.c. Guvernul Kossuth îl declară, în mod contestabil, trădător de pa-
trie. Astfel, revendicările politice ale românilor formulate la Blaj, deși au fost duse 
de o numeroasă delegație la Împăratuʹ, au rămas literă moartă, deoarece Curtea 
vieneză nu vedea în români o considerabilă forță politică, ci numai un popor cu-
minte, pașnic, un supus ascultător. Și toate acestea erau posibile, căci și atunci, ca 
totdeauna de-a lungul istoriei, raportul de forță conta, care, atunci, s-a schimbat în 
detrimentul austriecilor, aceștia fiind nevoiți să facă, în 1867, coaliție cu ungurii, 
altfel stabilitatea statului nu se putea garanta.

Deschiderea spre problemele sociale și politice ale catolicilor, susținuți atât de ca-
tolicii maghiari cât și austrieci, a fost benefică pentru promovarea limbii și cultu-
rii române, precum și în lupta pentru cucerirea drepturilor politice și cetățenești. 
Liderul greco-catolicilor era episcopul Ioan Inochentie Micu Klein (1692-1768), 
primul luptător remarcabil al românilor din Transilvania, care susținea interese-
le românilor atât în dieta Transilvaniei dominată de cele trei națiuni feudale ale 
nobilimii maghiare, săsești și secuiești, din care românii nu făceau parte, cât și la 
Curtea vieneză prin nenumăratele petiții. Românii, nefăcând parte din națiunea 
stărilor, nu au putut participa la viața politică a țării până în 1848. Datorită inte-
lectualității greco-catolice formate în străinătate, în școlile catolice din Viena și 
Roma, unde, sub influența ideologiei iluministe, își descoperă elementele defini-
torii ale identității naționale, românii transilvăneni, până la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea, reușesc să își alcătuiască un proiect național viabil, o ideologie națională 
cuprinsă în 1791 în petiția cunoscută sub titlul Supplex Libellus Valachorum, care 
constituie temelia luptelor politice ale românilor timp de mai bine de un secol. De 
numele greco-catolicilor se leagă și o mulțime de realizări culturale. Vorba lui He-
liade Rădulescu din 1843, care la Blaj spunea: "De aici a răsărit soarele românilor"4
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Fragmentarea românilor apare și în viața politică și dureză de la reîntoarcerea 
transilvăvenilor la izvorul dătător de viață al Romei (1700) până la începutul se-
colului al XX-lea (1905). "Pasiviștii" și "activiștii" numai acum, în pragul Primului 
Război Mondial, ajung la concluzia aprobată unanim că numai unitatea duce la 
îndeplinirea idealului politic național.

Prin urmare, este clar că de-a lungul istoriei între situația politică, socială și cul-
turală a celor două popoare era o deosebire fundamentală, de fapt incomparabilă. 
De aceea, pentru Nicolae Bălcescu și însoțitorii săi la Pesta, Debrețin și Seghedin 
era o mare satisfacție faptul că, chiar dacă într-un moment istoric critic, al primu-
lui mare conflict pe criterii etnice între cele două popoare, reușesc să-l convingă 
pe Kossuth de necesitatea concilierii, a strângerii de mâini, prima de acest gen în 
istoria ungurilor și românilor. Era deja târziu, dar reglementarea conviețuirii po-
poarelor oricum nu mai putea fi amânată. Așadar, guvernul maghiar trece la fapte 
nu numai sub presiunea conflictelor interetnice din interior, ci și sub amenințarea 
ce venea din partea austriecilor coalizați cu rușii, dar nu se abate de la principiul 
statului național omogen, cum propuneau liderii altor popoare din Imperiu sau 
omul de încredere al lui Kossuth, ambasadorul guvernului ungar la Paris, Teleki 
László, care trimitea cu o rară asiduitate telegramele în care propunea să fie asi-
gurate cât mai multe drepturi naționalităților într-o "Ungarie confederativă", care 
mai târziu ar putea deveni nucleul unei confederații dunărene, căci "Nu numai 
Austria a murit, ci și Ungaria Sfântului Ștefan"5.

Ce conține Proiectul de împăciuire?
Cum s-a văzut, canonul politic maghiar la 1848, în momentul de trecere de la 

conceptul de națiune feudală, a stărilor, la conceptul de națiune modernă omogenă 
(omogenizatoare), este o variantă liberală a doctrinei franceze (mult mai draco-
nice) de construire a vieții statale eficiente, active, operante, care se reduce la for-
mula "o țară, o națiune" și nu face deosebire între cetățenii țării pe criterii etnice, 
sistem în aparență democratic. Această teorie poate fi concepută și ca o continuare 
a tradiției ungurești de edificare națională nediferențiată și nefragmentată după 
principii naționale, ci numai după criterii sociale și eventual confesionale, definită 
odinioară cu termenul de "hungarus", după numele țării (în română ar veni "un-
gurean").

În baza acestui concept, ungurii recunosc prin lege statutul național aparte, de-
osebit al naționalităților, cu condiția ca dreptul de cultivare a valorilor culturale 
proprii să nu pericliteze unitatea, integritatea statală. În aceasta constă concesia 
considerabilă pe care ungurii au făcut-o spre deosebire de conceptul francez de 
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stat național și legile din 11 aprilie 1848, care nu conțin nimic cu privire la națio-
nalități. Drept urmare, drepturi cetățenești da, drepturi politice aparte, colective 
nu! Conform acestei concepții naționale omogenizatoare, limba oficială a statului 
devine limba maghiară. Limbile naționalităților nu sunt recunoscute ca limbi ofi-
ciale din momentul ce nu au fost recunoscute ca entități naționale autonome, ca 
națiuni. Naționalitățile își pot folosi limba în biserică, școală, în fața legii, pe plan 
local, aceste drepturi sunt definite însă ca drepturi personale cetățenești și nu ca 
drepturi ale unei comunități. Românii din Ungaria au fost de acord cu aceste prin-
cipii, fiindcă erau adepții patriei ungare, românii din Transilvania nu, pentru că 
au pledat pentru statutul de națiune autonomă și pentru a rămâne sub auspiciile 
Curții vieneze.

Proiectul de împăciuire, din punct de vedere ideatic, reflectă cu exactitate această 
concepție de stat național, acceptabilă și pentru Bălcescu.

În paragraful întâi, românii sunt recunoscuți ca "o naționalitate deschilinită", 
iar în actele publice vor fi înregistrați "sub numele lor de români" și nu "valahi", ca 
până acum. Recunoașterea românilor ca o naționalitate aparte, de sine stătătoare, 
este un act important dacă avem în vedere faptul că o mulțime de state naționale, 
printre care se numără și Franța, nu recunosc existența pe teritoriul lor a altor 
comunități naționale.

Urmează apoi articolele cu privire la folosirea limbii materne a naționalităților. 
După ce se constată că guvernul unguresc dorește "libera dezvoltare a tuturor 
naționalităților ce fac parte din Ungaria" și că limba ungurească va fi folosită nu-
mai în măsura "neapărat necesară pentru menținerea unității statului Ungariei", 
se promite că "limba cu care se va sluji în administrația comunităților va fi a majo-
rității locuitorilor". În continuare este reglementată corespondența cu autoritățile 
statului: dietă, guvern, comitate și alte jurisdicții. În articolul cinci se prevede ca în 
toate școlile românești "limba învățăturii va fi limba română".

Interesant de observat că în articolele 8-13, destinate chestiunii confesionale, 
este pomenit numai "ritul grec", căruia i se promit "aceleași drepturi de care și cei 
de celelalte religii se bucură în privința administrației autonome a bisericilor și a 
școlilor lor", independentă "de ierarhia sârbească", dreptul de "a-și alege episcopii 
lor, a căror cap va purta numele de patriarh", reprezentanță în Ministerul Inst-
rucțiunii Publice, o facultate teologică la Universitatea din Buda-Pesta și, în sfârșit, 
posibilitatea de a se "aduna în fiecare an în sinoduri parțiale și generale pentru 
treburile lor de biserică și școli, sub privegherea unui comisar al guvernului".

Ultimele articole ale tratatului de împăciuire reglementează problema românilor 
răsculați împotriva Ungariei și a dărilor feudale ale iobagilor.6
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În încheiere, atragem atenția supra colaborării exemplare a revoluționarilor 
maghiari și români în elaborarea documentului, fapt relevat de contele Cazimir 
Batthyáni, ministrul de externe al Ungariei, în scrisoarea adresată la 14 iulie 1849 
lui Nicolae Bălcescu și Cezar Bolliac, în care spune: "Dvoastră v-ați oferit ca in-
termediari sperând să puteți restabili pacea între guvernul maghiar și răsculații 
români din Transilvania. Mi-ați propus mai multe puncte constituind dorința 
compatrioților dvostră transilvani. Le-am examinat împreună cu domnul guver-
nator și cu dd. miniștri, și am onoarea de a vă le înapoia cu foarte puține modifi-
cări... Guvernul dorește cu ardoare pacea și fericirea tuturor locuitorilor Ungariei. 
Dacă puteți exercita influența dvosatră în sensul ca românii să depună armele, în 
termenul fixat, și să supună ei numitele articole guvernului sub forma de cerere, eu 
pot să vă asigur că vor fi acceptate de către guvern. Dvostră veți fi adus prin aceasta 
un mare serviciu țării și compatrioților dvostră."7

Ideile cuprinse în Prioectul de împăciuire nu sunt inedite, unele apar în faimoasa 
scrisoare a lui Kossuth către Avram Iancu din aprilie 1849, altele în documentele 
ședinței regnicolare din Pesta cu privire la unirea din 30 mai 1848 a Transilvaniei 
cu Ungaria, la care românii ardeleni sunt conduși de episcopul Andrei Șaguna.8

O consecință promptă a semnării Proiectului de împăciuire: la 3 august a.c. Av-
ram Iancu promite neutralitate între unguri și austrieci. Iată ce spune în scrisoarea 
adresată lui Kossuth: "... pentru a vă dovedi sentimentele noastre frățești pe care le 
nutrim față de națiunea maghiară am hotărît să rămânem neutri față de armata 
ungară în tot timpul acestor lupte, neatacînd-o și apărîndu-ne numai în cazul că 
am fi atacați."9

Note
1. Spira György: A nemzetiségi kérdés a 48-as forradalom Magyarországán, Kossuth Könyvki-

adó, Budapest, 1980., p. 25-26.
2. Discursul ținut în catedrala din Blaj la 2/14 mai 1848 de Simion Bărnuț, București, 1909.
3. Conform datelor statistice din 1846 numărul românilor din Ungaria era 1.270.824; numărul 

românilor din Transilvania 1.206.787.
4. Dumitru Micu, Făclia Blajului, Vatra, nr. 10, 1999, p. 33.
5. I. Tóth Zoltán: Bălcescu Miklós élete 1819-1852, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958., p. 130.
6. Cornelia Bodea, 1848 la Români, Vol. II., Edit. Enciclopedică, București, 1998, p. 1096-1101.
7. Ibiden, p. 1096.
8. Silviu Dragomir, Revoluția românilor din Transilvania în anii 1848-49, vol. V., Cluj, 1946, p. 

274 și următoarele; Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi 
állapota, II. kötet, Budapest, 1899, p. 539 și următoarele.

9. C. Bodea, op. cit., p. 1101-1102.
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Mihail Kogălniceanu
(1817-1891)

Unul dintre marii unificatori ai neamului românesc este fără îndoială 
Mihail Kogălniceanu, de la nașterea căruia se înplinesc anul acesta 
două secole.

În lungul proces de formare a limbii și culturii române și a înjghebării poporului 
în neam sau națiune, perioada pașoptistă cuprinsă între anii 1830 și 1867, în care 
apare în viața publică Kogălniceanu, are un rol deosebit, mai ales în desăvârșirea 
unor idealuri naționale fundamentale formulate deja de scriitorii vremii: înlătura-
rea relațiilor feudale (a iobegiei, în primul rând), unirea principatelor române și 
cucerirea independenței naționale. Mihail Kogălniceanu, ca și Vasile Alecsandri, 
a avut norocul de a putea fi un participant constructiv și deosebit de important 
la realizarea acestor aspirații naționale determinate atât de factorii interni cât și 
de factorii externi ai procesului de dezvoltare socială de tip capitalist și de unirea 
tuturor românilor într-o națiune politică, respectiv într-un stat național unitar.

Transformările economico-sociale, fiind de obicei rezultatul unor procese în-
delungate, generează mai puține conflicte și se realizează pe cale relativ pașnică. 
Procesul devenirii naționale este mai complicat, ca toate fenomenele care au im-
pact asupra identității cetățenilor. În Ungaria încorporată în Imperiul Habsburgic, 
de pildă, transformările sociale și cucerirea drepturilor civice s-au petrecut pe o 
cale relativ pașnică, legală, necesitând doar presiuni politice. Când însă se trece la 
problema cuceririi independenței naționale, la reglementarea echitabilă a relați-
ilor dintre popoare sau națiuni, procesul revoluționar relativ pașnic se transformă 
într-un sângeros război civil. Ungurii deosebesc cele două etape ale evenimentelor 
despre care vorbim prin denumirea: revoluția din 1848 și lupta pentru libertate, 
căci, într-adevăr, este vorba despre două lucruri deosebite, chiar dacă ele în 1848 și 
1849 se țin lanț. Dacă între 15 martie și 11 septembrie 1848 au dominat problemele 
sociale, luptele pentru libertățile publice, cetățenești, între 11 septembrie 1848 și 13 
august 1849 domină războiul civil, luptele naționale, care urmăreau același scop 
și la unguri și la români, indiferent de țara în care atunci trăiau: independență, 
suveranitate națională.

Evident, Kogălniceanu nu aici, în Imperiul Habsburgic, ci dincolo de Carpați, 
în Moldova și apoi în România a jucat un rol determinant în ridicarea neamului 
românesc. Totuși o paralelă între fenomenele sociale și naționale ale românilor și 
ungurilor, pe de o parte, și între situația românilor de dincoace și de dincolo de 
Carpați, pe de altă parte, se poate face, fiindcă sunt unele similitudini și potriviri 
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de interese, nu întâmplator se străduia Nicolae Bălcescu, într-o anumită fază a 
luptelor revoluționare, să unească forțele celor două popoare.

Dar cine a fost Mihail Kogălniceanu și ce rol a avut în edificarea României mo-
derne, înainte de toate în făurirea unității culturale și politice a românilor? Scriito-
rul, istoricul, avocatul, politicianul Mihail Kogălniceanu se naște în 6 septembrie 
1817 la Iași. Era fiul întâi născut al serdarului Ilie Kogălniceanu, descendent de 
răzeși înstăriți, care s-a  ridicat la cele mai înalte trepte ale ierarhiei statale, și al Ca-
tincăi Stavilă, crescută de Marghioala Callimachi, mama viitorului domnitor Mi-
hail Grigore Sturdza. Amintim aceste detalii pentru a remarca rolul noii generații 
pașoptiste moldovenești ridicate din mijlocul boierimii mijlocii, care la românii 
din Principatele Române a îndeplinit rolul pe care în alte state l-a avut nobilimea 
sau burghezia în propășirea socială și devenirea națională. Starea socială favorabilă 
permite tânărului Kogălniceanu să fie școlit în particular și în diferite institute 
franceze și germane, la Berlin, în tovărășia fiilor lui Sturdza, pe cheltuiala statului. 
Iar când, în 1838, vine acasă cu o prgătire excelentă, cunoscând mai multe limbi, 
latina, franceza, germana, ba și greaca care se mai vorbea în familiile din proti-
pendada Moldovei, era firesc să se pună în fruntea vieții culturale, alături de cei 
mai cunoscuți reprezentanți ai publicisticii și literaturii contemporane: Gheorghe 
Asachi, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri etc.

Cariera lui Kogălniceanu în publicistică începe în vara anului 1838, dar o co-
titură în publicistica țării se produce în 1840, când, la numai o vârstă de 23 de 
ani, în colaborare cu Costache Negruzzi și Vasile Alecsandri, scoate revista Dacia 
literară, prin care se inaugurează o nouă directivă în literatura română: curentul 
național, numit de Garabet Ibrăileanu "curent poporan și istoric". Curentul popu-
lar și național rămâne doctrina dominantă a literaturii române până la Junimea 
și apariția lui Eminescu. Definiția notelor caracteristice ale literaturii din prima 
parte a secolului al XIX-lea și principiile direcției călăuzitoare în literatură și poli-
tica națională propusă de Dacia Literară sunt formulate de Kogălniceanu în Intro-
ducția din primul număr conceput în numele unității naționale, care nu era deja 
o idee inedită, căci apare la mai mulți literați ai vremii, dar important de subliniat 
faptul că la Kogălniceanu apare ca o idee călăuzitoare, ca un program de unitate 
culturală a tuturor românilor, căci unitatea politică, adăugăm noi, trebuie să fie 
precedată de unitatea lingvistică și culturală a neamului, idee care are să apară 
apoi cu trei decenii mai târziu, în 1871, când tinerii studenți români din Viena, în 
frunte cu Eminescu și Slavici, organizează întâlnirea de la Putna. Căci ce spune 
Kogălniceanu în articolul-program, în Introducția formulată în numele tuturor 
românilor? "... Țelul nostru este realizarea dorinții ca românii să aibă o limbă și o 
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literatură comună pentru toți." Combatând imitațiile, traducerile fără preget, ple-
dând pentru implantarea originalității și a spiritului critic, Dacia Literară trebuie 
să fie "un repertoriu general al literaturii românești, în care, ca într-o oglindă, se 
vor vedea scriitori moldoveni, munteni, ardeleni, bănățeni, buvovineni, fieștecare 
cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul său." Se poate imagina un program de unitate 
națională mai actual și azi decât acesta? Ideea este reluată într-o altă Introducție, în 
articolul de fond al revistei Arhiva românească, editată cu un an mai târziu, în care 
aduce un minunat omagiu "suvenirilor strămoșești", spunând: "... fie ca Dumnezeu 
să ne păstreze români... trebuie să fim mândri de vechea slavă a strămoșilor... Nați-
ile, ca și oamenii îndeosebi, își au solia lor pe pământ și sunt răspunzătoare de pe-
trecerea lor aici jos. Omul este răspunzător pentru faptele sale, nația pentru slava 
ce a câștigat, pentru pământul ce i s-a dat spre moștenire." Și încă un citat vrednic 
de reținut, pentru că conține idei veșnic valabile: "Dar pentru a le avea trebuie să 
ne cunoaștem solia ce Dumnezeu ne-a dat, trebuie să fim vrednici de bunătățile 
ce cerul ne-a dăruit cu atâta îmbelșugare, trebuie să ne ținem în unire, trebuie să 
sporim în bine. Să ne ținem mai ales de cele trecute, ele pot să ne scape de pieire. Să 
ne ținem de obiceiurile strămoșești, atât cât nu sunt împotriva dreptei cugetări. Să 
ne ținem de limba, de istoria nostră, cum se ține un om în primejdie de a se îneca 
de prăjina ce i se aruncă spre scăpare. Istoria românească mai ales să ne fie cartea 
de căpetenie, să ne fie paladiul naționalității noastre. Într-însa vom învăța ce am 
făcut și ce avem să mai facem; printr-însa vom prevede viitorul, printr-însă vom 
fi români, căci istoria este măsura sau metrul prin care se poate ști dacă un popor 
propășește sau dacă se înapoiază. Întrebați, dar, istoria și veți ști ce suntem, de 
unde venim și unde mergem. De unde venim și unde mergem, trecutul și viitorul, 
iată toată ființa noastră, iată mijlocul de a ne cunoaște.

Dar istoria nostră unde este, cine o știe, cine o citește, cine-și bate capul într-o 
epocă așa de materială, așa de egoistă să gândească la istorie, la nație, la viitor."

Cu doi ani mai târziu, la 24 noiembrie 1843, își rostește Kogălniceanu faimosul 
"Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională în Academia Mihăilea-
nă", o scurtă istorie a românilor și o culegere de meditații asupra istoriei în general, 
o pledoarie pentru judecarea justă, nepărtinitoare a fapfelor istorice. În acest spirit 
vorbește, cu dragoste și recunoștință, despre primii istoriografi ai neamului, care 
"au deșteptat duhul național", fiind recunoscător lui Petru Maior, pentru faptele lui 
patriotice, dar, după Kogălniceanu, trebuie să ne ferim de exagerări, de a contri-
bui la "sporirea romano-maniei, adică mania de a ne numi romani, o patimă care 
domnește astăzi mai ales în Transilvania..." Kogălniceanu se opune latiniștilor în 
numele adevărului istoric, fiindcă nu și-au "sprijinit zisele cu faptele", pentru că 
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"strigă că se trag din romani, că sunt romani și prin urmare cel întâi popor din 
lume." Că ideea unității naționale constituie temelia cursului de istorie al noului 
profesor de la Academia Mihăileană să dăm, în sfârșit, un citat interesant și sem-
nificativ pentru gândirea lui Kogălniceanu. După ce grecii au căzut sub " jugul ro-
manilor" au vrut să fie orice, "plateani, tebani, atenieni, spartanieni, și nu elini; tot 
așa și străbunii noștri au vroit să fie ardeleni, munteni, bănățeni, moldoveni și nu 
români; rare ori ei au vroit să se privească între dânșii ca o singură și aceeași nație; 
în neunirea lor dar trebuie să vedem izvorul tuturor nenorocirilor trecute a cărora 
urme încă până astazi sunt vii pe pământul nostru." Firul ideilor lui Kogălniceanu 
se termină în felul următor: "... eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc 
unde se vorbește românește și ca istoria națională istoria Moldovei întregi înaite 
de sfâșierea ei, a Valahiei și a fraților din Transilvania. Această istorie este obiectul 
cursului meu."

Am vorbit doar despre câteva aspecte ale preocupărilor lui Mihail Kogălniceanu 
din perioada de început a activității sale de mai bine de cinci decenii. Marile lui 
realizării sociale și naționale abia acum urmează: participarea la revoluția din 1848, 
la unirea principatelor, la viața politică a epocii lui Alecsandru Ioan Cuza și a lui 
Carol I. Știut este că Kogălniceanu abia în 1857 se avântă în marile bătălii pentru 
unire și consolidarea noului stat, iar în anul următor e ales deputat de Putna pentru 
Adunarea Electivă a Moldovei. La începutul anului 1859 proclamă candidatura lui 
Cuza la domnia Moldovei, adresându-i-se noului domn cu: "Fii omul epocii, fă ca 
legea să înlocuiască arbitrariul... fii bun, fii blând." În 1860 devine prim-ministru și 
ministru de interne, iar la 24 ianuarie 1862 este ales deputat în primul parlament al 
României. Este personajul principal al reformelor lui Cuza, care au constituit temelia 
României moderne. Tot el a dat citire la 2 mai 1864 mesajului domnesc –ceea ce 
însemna dizolvarea Adunării Elective și lovitura de stat pentru a putea aproba legea 
agrară, reforma electorală și celelalte reforme preconizate de guvern. La 9 mai 1877, 
în calitate de ministru de externe, în sesiunea extraordinară a Adunării Deputaților, 
Kogălniceanu rostește discursul prin care se anunță proclamarea independenței 
"absolute" a României, spunând: "Suntem independenți, suntem națiune de sine 
stătătoare... suntem o națiune liberă și independentă." Pentru întâia dată de-a lungul 
istoriei, adăugăm noi.

În felul acesta s-au îndeplinit idealurile naționale amintite mai sus.
Mihail Kogălniceanu se tinge din viață la 20 iunie 1891 la Paris și este înmormân-

tat în cimitirul Eternitatea din Iași.

Comunicare ținută la Consulatul General al României la Seghedin, 19 ianuarie 2017.
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Alocuțiune la placa comemorativă Kos-
suth-Bălcescu din Piața Klauzál, Seghedin, 

14 iulie 2017

De mai bine de două decenii ne adunăm la placa comemorativă din Piața 
Klauzal din Seghedin, în fața clădirii în care Kossuth Lajos și Nicolae 
Bălcescu au semnat, cu 168 de ani în urmă, la 14 iulie 1849, "Proiectul 

de împăciuire", prin care părțile își corectează greșala comisă împotriva celuilalt și 
decid ca să lupte împreună pentru același scop și interes: conviețuirea pașnică a et-
niilor din Ungaria. Se ajunge târziu la un consens, cu numai o lună înainte de stri-
virea, la Șiria, de către armata Rusiei țariste, a acestui ideal dătător de speranță în 
o viață mai bună, mai tolerantă. În acest act de împăciuire româno-ungară, guver-
nul condus de Kossuth Lajos asigură românilor, printre altele, dreptul de folosire 
a limbii materne în administrație, justiție și învățământ. Românii, reprezentați de 
Nicolae Bălcescu și Cezar Bolliac, promit depunerea de arme în două săptămâni și 
că au să vină în ajutorul ungurilor în lupta pentru independența patriei comune, 
Ungaria. La proiectul de pacificare este anexat un "tratat de formare a legiunii 
române", în introducerea căruia se spune că cele două națiuni au interese comune 
și sunt amenințate de același pericol. Guvernul Ungariei permite formarea pe te-
ritoriul ei a unei legiuni române care va lupta alături de armata ungară împotriva 
Austriei și Rusiei. Și să mai accentuăm un lucru: într-un document oficial Prin-
cipatele Române acum sunt amintite pentru prima dată sub numele România.1

Mesajul de pace și colaborare este dus la Avram Iancu de Nicolae Bălcescu, 
"agentul emigrației române". Răspunsul lui Avram Iancu din 3 august 1849 este 
următorul: "... trebuie să ne exprimăm regretul că în împrejurările actuale nu pu-
tem să dezbatem cu frații maghiari restabilirea păcii, fiind situația în care ne găsim 
foarte critică. Armata ungurească se îndepărtează, iar forța militară a rușilor se 
apropie. Ar fi apoi foarte dificil și ar reclama mult timp, până când să putem con-
vinge poporul a se înfrăți cu voi. Totuși, pentru a vă dovedi sentimentele noastre 
frățești pe care le nutrim față de națiunea maghiară am hotărât să rămânem neutri 
față de armata ungară în tot timpul acestor lupte, neatacând-o și apărându-ne nu-
mai în cazul că am fi atacați. Nădăjduim că această neutralitate va fi respectată de 
onoratul guvern ungar, căt și de șefii armatei sale".2 Aceste cuvinte dezmint opinia 
unora după care Avram Iancu în persoană ar fi fost un dușman al ungurilor.

"Proiectul de împăciuire" a fost până la urmă un compromis corect, pozitiv în 
vâltoarea revoluției din 1848. Arată o direcție bună pentru cele două popoare. Pă-
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cat, mare păcat că nu a avut continuare. Și nu a avut continuare tot atât de pozitivă, 
întemeiată pe interese reciproce, pentru că elitele politice și intelectuale române și 
maghiare și-au imaginat viitorul popoarelor lor în mod deosebit, așadar interesele 
naționale nu au fost conciliabile. Iar atunci, ca de multe ori în istorie, interesele zise 
"naționale" au primit prioritate față de interesele sociale mai raționale ale maselor, 
parcă între acestea ar fi deosebiri fundamentale și nu o dependență indivizibilă.

"La capitolul relații istorice româno-maghiare " sunt încă multe de regândit. Noi 
ne mulțumim cu o modestă constatare: ungurii de-a lungul istoriei nu au fost duș-
manii românilor, au greșit însă în ceea ce privește strategia lor națională și mo-
dalitatea de tratare a naționalităților, iar românii care consideră că prezervarea 
identității lor a fost a priori iremediabilă în Ungaria, nu spun adevărul. De aici ar 
trebui reluate evaluările trecutului nostru comun.

Note:
1. Istoria României în date, București, 1972, p. 194-195.
2. Cornelia Bodea, 1848 la români, București, 1998, p. 1101-1102
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Legea pentru naționalități din 1868

În Europa Centrală și de Est binefacerile epocii moderne apar pe la 1848. 
Instaurarea societății burgheze constituie o încununare a frământărilor din 
lungul secol al XVIII-lea, în care viața politică și culturală este în plină as-

censiune, iar revendicările sociale se concretizează în faimoasa deviză a Revoluți-
ei Franceze (1789): „Libertate, Egalitate, Fraternitate”. Și pentru că oamenii sunt 
înclinați spre a-și lua dorințele drept realități, idealurile formulate de francezi s-au 
răspândit în toată lumea. Omenirea numai putea fi împiedicată să iasă la lumină, 
să se desprindă din cătușele feudalismului zis întunecat și despotic. Pe mormântul 
filozofului și scriitorului german Herder, în 1803, este gravată deja deviza celebrei 
celor trei L (fiecare cuvânt începând în germană cu această literă): „Lumină, dra-
goste, viață!” Astfel iese biruitor idealul lumii moderne în secolul națiunilor.

Lumina unei alte vieți, mai libere, mai democratice și mai autonome apare și la 
români tot în această epocă. Idealurilor sociale însă se adaugă acum un ideal ab-
solut nou și anume ideea independenței naționale. Trezirea la conștiință națională 
marchează începutul unei noi epoci în conviețuirea popoarelor. Procesul de defi-
nire a particularităților identitare (limbă, tradiții, trecut istoric comun, conștiința 
de apartenență la o anumită comunitate etc.) se termină cu formarea națiunilor 
care tind spre o viață națională proprie, într-un stat național propriu. În regatul 
feudal ungar și în Transilvania, în care coabitau mai multe popoare, în fruntea 
vieții politice stăteau cele trei națiuni (ungurii, sașii și secuii), iobăgimea și păturile 
sociale nevoiașe nu făceau parte din aceste națiuni, și, deci, indiferent de etnia lor, 
nu aveau drepturi politice. Egalitatea în drepturi a cetățenilor din Monarhia Habs-
burgică, implicit regatul ungar, devine o realitate la mijlocul lunii martie 1848, 
după ce legile societății burgheze sunt elaborate și aprobate în dietele de la Pojon 
(azi Bratislava) de liberalii maghiari, în frunte cu Kossuth, între 1830 și 1848 (epoca 
reformelor) și sancționate de regele Ferdinand al 5-lea („legile din aprilie”). Marea 
bătălie dintre unguri și austrieci, dintre păturile politice dominante și popoarele 
conlocuitoare începe însă când acestea din urmă își revendică egalitatea în drep-
turi într-un domeniu mult mai sensibil și mai complicat: chestiunea națională. 
Ungurii, făcând apel la dreptul lor istoric, de dominație asupra statului întemeiat 
de ei, la 14 aprilie 1849 declară independența Ungariei față de Curtea vieneză, ceea 
ce a însemnat război pentru independență națională. Un lucru asemănător cereau 
de la unguri popoarele de sub coroana ungară: recunoașterea lor ca națiuni apar-
te, autonomie în problemele naționale. Revendicările naționalităților contracarau 
însă concepția ungurilor cu privire la refacerea propriului stat, la perpetuarea po-
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liticii de dinainte de 1848, bazată pe identificarea cetățeniei cu etnia, de fapt pe 
omogenizarea populației, pe construirea unui stat format dintr-o singură națiune.

Românii din Imperiul Habsburgic erau conștienți de dificultatea implementării 
revendicărilor cuprinse în „Supplex Libellus Valachorum” (1791) și renumita cu-
vântare a lui Simion Bărnuț ținută la 2/14 mai 1848, în catedrala din Blaj. Mișcări-
le revoluționare de emancipare națională a naționalităților din Imperiu însă s-au 
soldat cu succese parțiale, deloc satisfăcătoare atât pentru unguri cât și pentru 
celelalte popoare supuse Curții de la Viena. Atât germanii austrieci cât și ungurii 
sunt nevoiți să facă compromisuri, iar la 8 iunie 1867 împăratul Austriei, Frantz 
Joseph I, este încoronat rege al Ungariei. Odată cu formarea statului dualist, în 
Austro-Ungaria este sancționată legea privind readucerea Ardealului în cadrul 
Ungariei. Cele două țări ies așadar, în aparență și provizoriu, învingătoare din lup-
tele cu celelalte naționalități. Andrei Șaguna, conducătorul românilor în perioada 
pașoptistă, participă în calitate de ierarh la ceremonia de încoronare și trebuie să 
constate cu mare consternare năruirea tuturor revendicărilor politice ale româ-
nilor transilvăneni cu care bătea calea Vienei de atâtea ori de la 1848 încoace.

Reglementarea echitabilă a conviețuirii popoarelor din regatul ungar era deja 
la 1848-1849 o necesitate stringentă. Primele demersuri îi aparțin lui Nicolae 
Bălcescu și revoluționarilor români din Muntenia, care au fost constrânși să-și 
părăsească patria după înfrângerea revoluției, dar aspirau la o continuare a luptei 
lor de emancipare națională cu ajutorul ungurilor, singurii care mai erau atunci 
încă pe câmpul de luptă dintre popoarele europene care militau pentru indepen-
dență națională. Condiția „împăciuirii” era legiferarea convenabilă pentru ambele 
părți a problemei naționale, a relației dintre națiunea dominantă ungară și celelal-
te naționalități ale statului. Dificultatea consta în găsirea unui principiu ordonator 
corect, de care depindea egalitatea în șanse a cetățenilor de diferite etnii, statutul 
politic al naționalităților în stat. Compromisul la care s-a ajuns prin semnarea de 
către Kossuth și Bălcescu, la 14 iulie 1849, la Seghedin, a Proiectului de Pacificare 
reflectă teoria egoistă a guvernatorului maghiar „un stat –o națiune”, favorabilă 
ungurilor și defavorabilă pentru români (și alte naționalități). În baza acestui do-
cument istoric, românii sunt recunoscuți ca naționalitate aparte a statului ungar, 
egali în fața legii și cu largi posibilități de folosire a limbii materne în administrație, 
justiție și învățământ, dar nu și ca o națiune, ca o comunitate națională cu prero-
gative politice aparte. (Puțini unguri, cu excepția lui Teleki László, ambasadorul 
Ungariei la Paris, erau atunci conștienți de decizia fatală a liberalilor maghiari în 
problema națională!) Ideologia națională a Proiectului de Pacificare stă și la temelia 
legii naționalităților (Legea VIII), votată de camera deputaților din Ungaria la 28 
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iulie 1849, tot la Seghedin, care, din cauza înfrângerii luptei pentru independență, 
nu a intrat în vigoare.

Ideea reglementării problemei naționale este reluată după compromisul aust-
ro-ungar din 1867. Parlamentul Ungariei votează, la 6 decembrie 1868, legea națio-
nalităților (Legea XLIV), axată pe două elemente esențiale ale statului național: 
în Ungaria există o singură națiune, una și indivizibila națiune maghiară, teorie 
formulată de Kossuth, iar singura limbă oficială a statului este limba maghiară. 
Ungurii erau mândri de caracterul liberal, tolerant al legii, naționalitățile au res-
pins-o, în semn de protest, românii transilvăneni au declarat „pasivitate” politică, 
refuzând să participe la alegerile parlamentare.

Despre nici o altă lege maghiară nu s-a scris și vorbit atâta ca despre legea din 
1868 cu privire la „egala îndreptățire a naționalităților”. Opiniile politicienilor și, 
mai târziu, ale istoricilor erau diametral opuse. Unii aveau convingerea că legea 
este contradictorie, ambiguă, greșită, inaplicabilă, anticonstituțională (Grigore 
Moldovan). Alții considerau că este cea mai progresistă lege care a fost aprobată 
până atunci în acest domeniu. Mari discuții s-au încins în legătură cu niște terme-
ni-cheie: integritate statală, egalitatea în drepturi naționale, un stat-o națiune-o 
limbă etc. (vezi Péter László, Az 1868. XLIV. tc „ A nemzetiségi egyenjogúság tár-
gyában” és a törvényhatóságok hivatalos nyelve, AETAS, 1992/4.) Chiar și titlul 
legii este discutabil, căci nici vorbă nu era despre o „egală îndreptățire” sau „egali-
tatea în drepturi” a naționalităților. Se forțează –de dragul unității politice a statu-
lui dominat de unguri – imposibilul: contopirea celor 13 comunități de altă limbă 
și cultură în conceptul de „națiune unitară”. Caracterul absurd al acestui demers 
a fost observat de mulți politologi, istorici, ziariști. În definitiv ieșiseră învingător 
totuși principiul susținut de Deák Ferenc cu privire la integritatea statală, respec-
tiv la una și indivizibila națiune politică și numai apoi urma așa-zisa „egalitate în 
drepturi” a naționalităților, care avea un caracter selectiv (drepturi culturale) și nu 
plenar (drepturi politice, colective). Ungurii, în frunte cu Deák, refuză să satisfacă 
revendicarea principală a naționalităților, recunoașterea lor ca entități naționale 
autonome.

După ce propunerea deputaților de naționalitate cu privire la recunoașterea co-
munităților lor ca națiuni aparte din 11 februarie 1867 este respinsă prin inițiativa 
legislativă a lui Deák Ferenc, la 6 decembrie 1868 este aprobată varianta elaborată 
de el însuși, care este axată pe aceeași idee de omogenizare a statului național, 
dragă nu numai liberalilor kossuthiști, ci și urmașilor care au dus la bun sfârșit 
formarea și susținerea timp de cinci decenii a statului dualist austro-ungar. Între 
varianta elaborată de Deák și varianta compusă de comisia centrală de elaborare 
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a legii nu a fost deosebire esențială. Alternativa oferită de Deák este mai transpa-
rentă și atenuează câteva din aspectele contradictorii ale legii. În prima propoziție 
a legii lui Deák se spune explicit că „toți cetățenii Ungariei, conform prevederilor 
din constituție, din punct de vedere politic, constituie o singură națiune, una și in-
divizibila națiune maghiară, din care fac parte toți cetățenii statului, indiferent de 
naționalitatea din care fac parte, și se bucură de aceleași drepturi”. Iar pentru a ga-
ranta unitatea politică a statului, limba oficială a Ungariei devine limba maghiară. 
Pe plan local sunt asigurate drpeturile de folosire a limbii materne în învățământ 
și viața confesională, mai puțin în administrația comunală, dar o mare parte a 
prevederilor nu au fost respectate, aplicate. Dintre parlamentarii de naționalitate 
română un rol important a jucat Alexandru Mocioni, care milita pentru recunoaș-
terea constituțională a tuturor națiunilor din Monarhia austro-ungară.

Începând cu anul 1879 (Legea Trefort) apar rând pe rând legi de reglementare a 
învățământului de naționalitate de la grădiniță până la învățământul liceal, toate 
vizând surparea valorilor lingvistice și culturale ale comunităților naționale ne-
maghiare. Lungul demers de omogenizare prin învățământ se termină cu „Lex 
Apponyi” (1907).

Adevăratul defect al legii din 1868 a constat însă în faptul că nu a fost aplicată. 
Au avut dreptate și cei care spuneau că nu a fost aplicabilă. (Moldován Gergely, 
Magyarok, románok, Kolozsvár, 1894, p. 11.). Și nu era aplicabilă pentru că nu era 
voință din partea ungurilor, mai ales din partea nobilimii gentry, la nivelul comi-
tatelor. Nu se urmărea prezervarea alterităților naționale, ci, dimpotrivă, margi-
nalizarea și asimilarea lor. E mult adevăr în opinia naționalităților care afirmau 
că legea nu e concepută pentru a garanta egala îndreptățire a naționalităților, ci 
pentru apărarea ungurimii de naționalități!

Cheia reglementării adecvate a conviețuirii ar fi fost și de data eceasta limba. 
Statul nu avea însă încredere în intelectualii nemaghiari și de aceea în funcții-
le publice erau puși unguri care de obicei nu cunoșteau limba naționalităților și 
nici prin gând nu le trecea să o învețe. Omul de rând aparținător unei minorități 
naționale nu știa ungurește. După 1848 și încheierea pactului dualist din 1867 
neîncrederea reciprocă luaseră proporții abnormale, ceea ce duce la compartimen-
tarea societății pe criterii etnice și la formarea unor societăți paralele. Prin urma-
re, greșala fundamentală au făcut-o ungurii cu introducerea limbii lor și pentru 
celelalte naționalități ca limbă oficială și, deci, obligatorie (deja prin anii 1840). 
Au introdus-o pentru a se apăra de germanizarea austriecilor (Iosif II, 1784). A 
fost un demers firesc, just. Au comis însă o greșeală istorică, de strategie națională 
când și-au făcut limba obligatorie pentru cetățenii nemaghiari ai statului, consi-
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derând că dispun de acest drept; „drept” care nu poate fi impus numai cu încălca-
rea dreptului la propria identitate a cetățeanului de altă origine. După trezirea la 
conștiință națională, limba a devenit pentru fiecare om elementul esențial al iden-
tității sale. (Greșala a fost comisă de majoritatea statelor europene, pretextul fiind 
peste tot integritatea teritorială, progresul social, funcționarea eficientă a statului 
etc.) Evident, este vorba de o problemă primordială a vieții statale. Francezii, de 
pildă, pentru a oferi tuturor cetățenilor același mijloc de comunicare, așadar pent-
ru a facilita inteligibilitatea în stat, au înlocuit, deja în 1539, limba latină cu limba 
franceză, deși vorbitorii acestui dialect sau grai erau în minoritate. Datorită acestei 
limbi comune, oficiale și obligatorie în administrația publică a devenit Franța un 
stat centralizat, unitar și autoritar, un stat național care nu recunoaște pluralis-
mul etnic de pe teritoriul său. Limba comună a făurit națiunea politică franceză 
și nu invers. Omogenizarea a început în secolul al XVI-lea și practic s-a terminat 
înainte de trezirea la conștiința națională a popoarelor, odată cu Revoluția Franc-
eză. Statele naționale au ținut și țin până în zilele noastre în frâu acest proces de 
uniformizare națională prin limbă. Deși sunt și alte modalități de reglementare 
a relației dintre majoritatea și minoritatea națională în stat, aplicabile și într-un 
stat național centralizat, în caz că ar fi respect, conform învățăturii creștine, față 
de alterități. Iată un exemplu ciudat oferit de un stat care nu a cunoscut de-a lun-
gul istoriei democrația. La începutul secolului XX, între anii 1907-1913, în Rusia 
țaristă s-a încins o dispută asupra introducerii unei limbi naționale, unitare și ob-
ligatorie. Social-democrații erau pentru, bolșevicii, în frunte cu liderul lor Lenin, 
care petrecuseră câțiva ani de exil în Elveția, împotrivă. Argumentul bolșevicilor 
era următorul: o minoritate națională însușește limba majorității benevol, după 
necesități. Ceea ce e obligatoriu respinge, generează proteste, opuneri. Nu e, deci, 
tot una dacă omul învață o limbă străină după preferințele sale sau este obligat prin 
forța legii să o însușească.

Ungurii, pentru a scăpa de spaima germanizării, între 1830-1848 trec la maghi-
arizare vieții statale. N-au învățat însă nimic din luptele pentru limba lor maternă. 
Redobândând o parte a independenței naționale, introduc obligativitatea limbii 
maghiare, declanșând lupta dintre ei și naționalități, din care au ieșit învinși și care 
a dus, până la urmă, la surparea Ungariei istorice. La prăbușirea ei au contribuit și 
marile puteri care au câștigat Primul Război Mondial, dar adevăratul motiv a fost 
politica națională greșită a dualismului austro-ungar.

La temelia legii pentru naționalități a stat ideea antidemocratică și de uniformi-
zare a statului multietnic, care se definea, în mod ipocrit, stat național maghiar, 
subminând interesele celor 13 naționalități, care formau, până prin 1910, majorita-
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tea populației și erau susținătoarele reale ale statului dominat de unguri.
Concepția politică care a stat la temelia legii pentru naționalități din 1868, de la 

aprobarea căreia se împlinește la sfârșitul acestui an un secol și jumătate, deveni-
seră nu o binefacere oferită popoarelor nemaghiare din Monarhia austro-ungară, 
ci, dimpotrivă, un bumerang, un cimitir al aspirațiilor naționale maghiare. Pentru 
greșeala istorică, ungurii au plătit un foarte mare tribut, iar decizia adusă la Vers-
ailles, la 4 iunie 1920, a constituit o mare și durabilă traumă pentru ungurime, 
popor nici mai rău, nici mai bun decât alte popoare, stăpân nici mai rău, nici mai 
bun decât ar fi fost, să zicem, neamțul sau francezul. Etnocentriștii din jurul Un-
gariei trianonice care au încercat să-l facă țap ispășitor se înșală și nu au dreptate. 
Ar putea însă învăța din greșelile comise de elita politică maghiară de odinioară, 
căci marele proiect național încă nu a luat sfârșit în Europa; în unele privințe abia 
acum începe lupta dintre culturi și religii.

Ungaria și ungurii și-au schimbat atitudinea față de naționalități după cel de-al 
Doilea Război Mondial, transformând istorismul romantic într-o politică general-
mente prominoritară, redând parțial ceea ce a luat și distrus în perioada interbe-
lică. Ce-i drept, dezmeticirea a venit târziu, fiindcă în urma deciziei de la Trianon 
numărul minorităților din Ungaria a scăzut în mod drastic, ceea ce a mai rămas 
din ele nu mai constituiau comunități etnice viabile. Supraviețuirea noastră, așa și 
așa, se explică prin schimbarea la față a statului maghiar cu șapte decenii în urmă. 
Nu se poate spune că „am trăit și am înflorit”, dar am „vegetat” cum ne-au lăsat 
vremurile, „cu crengile la pământ”.

În 2010, guvernul ungar a revenit la formula de „stat național”, deși nu mai are 
rost să facem parte din națiunea politică maghiară, căci azi-mâine trecem dincolo 
de orizont...

Foaia românească, nr. 28-29, 2018
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Românii din Ungaria și Unirea din 1918

Unirea românilor din Bucovina, Basarabia, Ardeal și părțile zise ungure-
ne, Maramureș, Crișana și Banat cu Regatul Român a fost un moment 
istoric fără precedent în viața poporului român, oferind, în sfârșit, o ade-

vărată șansă pentru coagularea unei națiuni unitare și prospere. Unirea din 1918 a 
fost într-adevăr o „mare unire” și îndeplinirea unui vechi ideal național. Desigur, o 
sută de ani în viața unui popor nu este o perioadă prea lungă, dar potrivită pentru a 
face bilanțul anilor care s-au scurs de la marele moment istoric. Unii vor sărbători, 
pe bună dreptate, alții vor face analize de tot felul, vor constata ce a fost bine și ce a 
fost nesatisfăcător în acest secol. Noi, românii care am rămas în afara Marii Uniri, 
nu prea știm pe ce poziție să ne situăm, căci din punct de vedere național suntem cu 
certitudine marii perdanți, compensați, ce-i drept, cu condiții sociale cu ceva mai 
favorabile. Suntem solidari cu neamul din care facem parte, dar totodată privați de 
perspectivă națională, căci românii care au rămas în Ungaria după Primul Război 
Mondial, datorită numărului lor redus, nu aveau cum să formeze o comunitate na-
țională viabilă, capabilă să reziste valurilor de omogenizare ale statului național în 
general și ale erei lui Horthy Miklós în special.

Datorită așezării geografice, această mică ramură de vest a românimii nu a fost 
niciodată sub administrație românească. S-a integrat bine în societatea maghiară, 
încă înainte de trezire la conștiință națională, când predominantă era cetățenia și 
nu etnia. Identificarea identității naționale cu cetățenia rămâne foarte mult timp o 
notă semnificativă a statului național maghiar. Legile patruzecioptiste, promulgate 
de rege la 11 aprilie 1848, nu conțineau nimic cu privire la naționaități, iar reprezen-
tanții românilor din comitatele Arad, Bihor, Bichiș, Timiș, Torontal, Caraș și orașul 
Pesta, întruniți între 15-21 mai „în casa și sub președinția lui Emanuil Gojdu”1 pen-
tru a redacta „Petiția neamului românesc din Ungaria și Banat” își concep viitorul 
împreună cu al ungurilor, exprimându-și totala încredere în națiunea maghiară și 
regatul ungar. Românii, care și-au jerfit „sângele și averea” pentru patria comună, 
dau mână cu ungurii pentru o lungă perioadă de timp. În „Petiție” se spune: „Noi, 
în numele nației române din Ungaria… ne ținem de cea mai sfântă datorie, cu pa-
triotică jertfire a ne lupta pentru mărirea coroanei ungurești și pentru întregimea 
împărăției.” În „Petiția” care se termină cu „Să trăiească țara, să trăiească craiul, 
să treiească libertatea, egalitatea și frățietatea!” se mai face o importantă remarcă: 
„Concetățenii români limba ungurească o cunosc de diplomatică, însă și ei așteaptă 
aceea ca întrebuințarea limbei sale naționale neîmpiedicată să se lase în biserici, 
la învățătură fiilor săi și pretutindenea și în toate treburile nației noastre, cele din 
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lăuntru”2. Așadar revendicările românilor din Ungaria la 1848, spre deosebire de 
cele ale românilor din Transilvania, sunt într-o perfectă concordanță cu prescrip-
țiile statului național, pe care naționalitățile le-au respectat, stăpânii statului, fie 
ei unguri sau germani, nu, acesta fiind motivul fundamental al discordiei dintre 
națiunile dominante și naționalități.

Românii ungureni au rămas credincioși promisiunilor făcute la începutul erei 
moderne, fără să renunțe la lupta pentru prezervarea identității naționale. Fideli-
tatea lor, declarată la 1848, față de patria comună a durat șapte decenii. Statornicia 
și-o demonstrează prin asumarea unirii Ardealului cu Ungaria (la 29 mai 1848), 
pentru a ieși de sub jurisdicția patriarhiei sârbești și a forma o națiune cu o mai 
mare pondere și o mai mare forță de rezistență valurilor de omogenizare venite din 
partea majorității naționale, îndeosebi după aprobarea legii de învățământ a minis-
trului Trefort, din 1879, considerată de naționalități un atentat îndreptat împotriva 
limbii și culturii lor. Loialitatea ungurenilor față de statul maghiar este pusă, între 
1867-1918, la o grea încercare. Pactul dualist austro-ungar (1867) a fost degradantă 
pentru naționalități, făcându-le comunități de rangul al doilea, legea pentru nați-
onalități (1868) nu recunoaște decât o singură națiune, națiunea maghiară, legea 
electorală și legea presei sunt dezavantajoase pentru minoritățile naționale. Legile 
care vizau maghiarizarea învățământului de naționalitate se țineau lanț, iar reven-
dicările cuprinse în Memorandul din 1892 sunt respinse, memorandiștii supuși 
unor torturi dușmănoase. Politica educațională inițiată de Trefort este încununată 
de legea lui Apponyi din 1907, care deveniseră „în fața opiniei publice un exemplu 
notoriu al inumanismului și tiraniei maghiare”3. Vorba lui Teodor Mihali: „Minis-
trul învățământului le-a interzis prin decret naționalităților să se roage lui Dum-
nezeu în limba maternă”4. Lex Apponyi a transformat învățământal naționalităților 
într-un învățământ bilingv, preponderent maghiar, sugerând ideea că naționalită-
țile din Ungaria au o dublă identitate și că de fapt și membrii comunităților mino-
ritare sunt unguri. Din corespondența lui Tisza István cu mitropolitul Mețianu, în 
toamna anului 1914, aflăm că în școlile populare, din cele 30 de ore săptămânale 13 
sunt rezervate pentru predarea limbii maghiare. Mețianu, în răspunsul dat premi-
erului ungar, referindu-se la politica de asimilare a ungurilor, ține să sublinieze că 
„popor bilingv nu poate exista, cetățenii nemaghiari ai statului trebuie lăsați să-și 
însușească cunoștințele necesare de limbă maghiară, ca limbă de stat, în mod liber, 
fără constrângeri”5. Legea deveniseră, în câtiva ani, un casus belli între unguri și 
naționalități, respectiv între români și unguri,6 contribuind la înstrăinarea popula-
ției nemaghiare de patria comună, Ungaria, și la consolidarea relațiilor lor cu națiu-
nile culturale din care fac parte. Adică la destrămarea statului dualist și multietnic. 
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Ungurii au pățit cu Lex Apponyi exact ca în 1868 cu legea pentru naționalități: au 
întins coarda prea tare, au trecut Rubiconul. Politica de omogenizare a ungurilor a 
fost lipsită de previziune și prudență, căci între 1867-1918 raporturile de forță s-au 
schimbat în favoarea românilor.7 Punctul pe i l-au pus prin declanșarea, împreună 
cu austriecii, a Primului Război Mondial, la 28 iulie 1914, iar locul discuțiilor poli-
tice și profesionale este preluat de operațiunile militare. La 27 august 1916, România 
declară război Austro-Ungariei, armata română intră în Transilvania.

Între timp, românii din Ungaria și Ardeal, între 1881-1905, ajung la consens în 
privința problemelor fundamentale ale națiunii române. Dezbinați în cele două ta-
bere ale activismului și pasivismului politic, românii din Ungaria, după ce la alege-
rile parlamentare din 1903 Aurel Vlad, în circumscripția electorală Dobra, obține 
mandat cu un program național român, ajung la concluzia că trebuie să se treacă la 
o politică națională activă, legitimată prin conferința electorală ținută la 10 ianu-
arie 1905, la Sibiu, sub președinția lui Gheorghe Pop de Băsești. La conferință este 
aprobat un amplu program național și se ia decezia de a participa la alegerile par-
lamentare în toate circumscripțiile electorale.8 Unitatea națională a românilor din 
Ungaria se încheagă în jurul Partidului Național Român și devenie tot mai solidă în 
susținerea intereselor politice și culturale. Neclintită este deocamdată și loialitatea 
românilor față de statul maghiar și, mai ales, de Curtea din Viena. Când, la 27 au-
gust 1916, România declară război Austro-Ungariei, fără să-i întrebe pe românii de 
aici dacă vor să se unească cu Regatul României,9 liderii politici și ierarhii ortodocși 
condamnă în cuvinte categorice atacul împotriva patriei lor. La 5 septembrie Ștefan 
C. Pop, în parlamentul ungar, își exprimă solidaritatea față de patrie și tron, iar Ale-
xandru Vaida-Voevod, în ziarul vienez „Reichspost” regretă că eforturile depuse în 
vederea ținerii României în cadrul Puterilor Centrale, spre binele românimii, au 
fost zadarnice. Liderul Partidului Național Român este convins că românii din Mo-
narhia Austro-Ungară își vor păstra fidelitatea față de dinastie, în ciuda suferințelor 
de care au avut parte de-a lungul istoriei.10 În ziua de 8 septembrie 1916, „Telegraful 
Român” publică „Circulara întregului cor episcopesc ortodox din Transilvania”, 
semnat de mitropolitul Vasile Mangra și episcopii Miron Cristea de Caransebeș și 
Ioan Papp de Arad, în care se spune: „România în mod perfid a ridicat arma asupra 
patriei noastre… Acela care cu vorbele vicleniei pe buze, cu dorul de jaf în suflet 
vine în hotarele noastre, nu-i frate, ci cel mai păgân dușman…” Episcopul Miron 
Cristea se refugiază la Budapesta, de unde trimitea pastorale soldaților români din 
armata austro-ungară în care îi îndemna „să nu se clatine în credința și alipirea 
către Tron”.11 Însuși regele Ferdinand a recunoscut că „ardelenii ne-au primit ca 
pe niște inamici”, iar Alexandru Marghiloman, la întrebarea „De ce am declanșat 
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acest război?”, dă un răspuns jenant: „pentru ca să ascundem furturile”12. Și totuși, 
aceste citate, mai ales care aparțin liderilor ardeleni, trebuie întâmpinate cu mare 
precauție, căci o bună parte a acestora, formulate în timpul Primului Război Mon-
dial, sunt contestabile sau au un caracter derutant. Mărturisirile lui Al. Vaida-Vo-
evod din 1922 dau de gândit. „De la 1907 încoace –spune Vaida-Voevod –nu am 
făcut nici un pas în înpolitică fără a consulta în prealabil Bucureștiul. Chiar dacă 
s-au schimbat guvernele române, politica noastră a fost întotdeauna unanimă cu 
voința liderului de partid de la putere”.13

Așadar, Unirea a depins de voința politică a României și, mai ales, de raportul de 
forțe ale statelor cu care colabora atât înainte cât și în timpul războiului mondial, 
care se disputa între Puterile Centrale (Germania și Austro-Ungaria, Bulgaria etc.) 
și Antanta (Anglia, Rusia și Franța).

Scopul urmărit de România era „întregirea” țării, căci la români ideea de unitate 
politică era un vechi deziderat național, realizabil numai prin alipirea Transilvaniei 
și a teritoriilor istorice cu o populație majoritar românească, cum ar fi Basarabia și 
Bucovina. Astfel, în baza acestei ideologii profund înrădăcinată în conștiința elitei 
naționale, România a putut trece, chiar și împotriva voinței regale, de la Tripla Ali-
anță, convenție încheiată cu Germania, Austro-Ungaria și Italia, la 30 octombrie 
1883, la Antanta și să participe alături de ea, cu doi ani întârziere, la Primul Război 
Mondial. În baza convenției semnate cu Antanta, la 17 august 1916, se prevede asi-
gurarea integrității teritoriale a României și recunoașterea dreptului ei asupra teri-
toriilor locuite de români din Austro-Ungaria (Bucovina și Ardeal). Teritoriile care 
îi reveneau României sunt delimitate în articolul 4 al convenției. În Transilvania 
frontiera era fixată pe Tisza, în Banat pe Dunăre, în Bucovina pe Prut.

La temelia acestor aspirații naționale teritoriale române stă o idee parțial nouă, 
cu rădăcini în idealurile pașoptiste de autodeterminare al popoarelor, inacceptabile 
pentru monarhiile sau formațiunile statale feudale, care nu acordau atenție carac-
terului național al populației sau duceau o politică de omogenizare. Modernitatea 
ideii la care ne referim constă în declararea și conștientizarea dreptului la terito-
riile locuite de o populație de aceeași limbă și cultură, care a fost pusă la temelia 
teoriei cu privire la dreptul de autodeterminare al popoarelor, doctrină ce se leagă 
de numele președintelui american Wilson. Pornind tot de la un „drept istoric”, cu 
trimiteri la aria de formare a poporului român, istoricii români vorbesc în timp util 
despre „provincii aflate sub ocupație străină”, despre „țări românești” care nu erau 
sub stăpânire română, ca de exemplu, Transilvania. Noua doctrină dă prioritate 
factorului uman, necesităților naționale în detrimentul „dreptului istoric” la spați-
ile geografice ocupate de-a lungul istoriei. De aici își revendică România dreptul de 
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a intra în război pentru a „elibera” teritoriile românești, adică teritoriile cu o popu-
lație majoritar românească, aflate sub dominație „străină”, respectiv austro-ungară. 
Cu atât mai mult cu cât a reușit să convingă, prin „Liga Culturală”, opinia publică 
internțională asupra lipsei de egalitate în drepturi și asuprirea naționalităților din 
Monarhia austro-ungară.

Armata română pătrunde în Ardeal în noaptea zilei de 28 august 1916, într-un 
moment inoportun, fără să fie pregătită de război. Într-un timp scurt, inamicul 
atacat schimbă cursul războiului, armatele nemților și ungurilor la 6 decembrie 
ocupă Bucureștiul. România ajunge într-o situație critică. Pierderile sunt imense. 
Vine în ajutorul ei Antanta, în primul rând Franța. Este refăcută și armata română. 
Victoriile Antantei în Vest, în toamna anului 1918, au creat un nou raport de forțe 
în Europa. Deși la 11 noiembrie Primul Război Mondial se terminaseră prin armis-
tițiul de la Compiegne, cu o zi înainte, la 10 noiembrie, România, în baza convenției 
cu Antanta, reintră în luptă, pentru a păstra Ardealul unit, la 1 decembrie 1918, cu 
România, conform opiniei oficiale, „pentru a elibera teritoriile românești aflate sub 
ocupația Austro-Ungariei”.14 Armata română nu a fost prezentă, dar este un fapt 
istoric că Marea Unire de la Alba Iulia s-a făcut „sub umbra armelor”.

O parte a istoricilor țin să sublinieze faptul că politicienii români din Ungaria nu 
au declarat public niciodată că obiectivul lor ar fi unirea cu România.15 Motivul este 
bine cunoscut: pentru românii din Ungaria calitatea vieții din România nu repre-
zenta o atracție. Un refuz categoric vine din partea țărănimii, mai ales a țărănimii 
din estul Ungariei, zonele sașilor și șvabilor. Era o idee unanim aprobată că „țăranul 
român din România liberă stă mai rău decât țăranul Român din țările subjugate.”16.

Un singur exemplu. La 14 noiembrie 1918, Teodor Mihali, președintele Partidului 
Național Român, adună în ședință locuitorii din Ileanda, sat unde locuia și avea 
moșie, pentru a-i informa asupra situației politice din Ardeal. Când a început să 
vorbească despre necesitatea unirii cu România, publicul i-a întrerupt discursul, l-a 
lovit cu pietre, i-a atacat casa și numai cu ajutorul gărzii naționale române locale a 
putut scăpa.17

Pătura cultă română era adepta autonomiei Ardealului. Cum spunea unul dintre 
liderii ei: „… lăsați ca Ardealul să fie cum a fost totdeauna, al ardelenilor.” Iată câte-
va rânduri providențiale, dar nerespectate de istorie, care au apărut în 1886 în „Tri-
buna”, semnate de Ioan Slavici: „Așa a voit Dumnezeu, așa au voit monarhii noștri, 
așa ne-am învoit chiar și noi, popoarele a dăpostite în această țară frumoasă și bine-
cuvântată. Și nici că poate să fie sigură pacea în țara aceasta, câtă vreme Ardealul nu 
li se va reda ardelenilor…Dar dacă maghiarii din Ardeal, orbiți de deșertăciune na-
țională, au sacrificat autonomia firească patriei noastre comune, noi românii nu ne 
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vom trăda țara niciodată. Ne-am supus și ne supunem, dar nu ne învoim și nu vom 
renunța niciodată la drepturile ardelenilor asupra Ardealului.”18. Titlul studiului 
din care am citat este „Al cui este Ardealul?” Slavici este un excelent cunoscător al 
patriei comune și, deși trăia în România, a rămas îndrăgostit până la moarte de ide-
ea independenței patriei sale de baștină. S-a opus unirii ei cu România, având mult 
de suferit din această cauză. Peste relevația sa cu caracter providențial a trecut însă 
istoria. A fost depășită de egoismul uman și caracterul exclusivist al națiunilor do-
minante. La 1848, ungurii au anexat Ardealul cu aprobarea Împăratului adorat de 
românii transilvăneni, iar scopul urmărit era refacerea Ungariei Mari și păstrarea 
caracterului ei maghiar. Cu câteva decenii mai târziu, în 1918, România, cu ajutorul 
Antantei și datorită unor circumstanțe istorice favorabile, a alipit Ardealul în baza 
unui alt „drept istoric”, iar în secolul care s-a scurs de atunci numărul alterităților 
naționale a scăzut în număr considerabil, având toate șansele să-l omogenizeze.19 
Așadar, Ardealul nu a rămas țară autonomă ci a trecut în proprietatea României, 
căci a ieșit din război alături de statele învingătoare. De atunci durează disputa dacă 
Ardealul a fost răpit de la unguri sau a fost pierdut de ei înșiși.

Alături de teoria cu privire la autonomia Ardealului, după semnarea pactului 
austro-ungar din 1867, apare o altă teorie cu privire la reglementarea conviețuirii 
popoarelor din Austro-Ungaria, transformarea ei într-un stat federativ, elaborată 
de bănățeanul Popovici. Ambele teorii au fost respinse de unguri, după cum Unga-
ria nu a aceptat nici unirea de la Alba Iulia.

Proiectul unirii cu România apare la românii din Transilvania și Ungaria odată 
cu destrămarea Austro-Ungariei, când, de fapt, nu mai era altă soluție, căci cele trei 
mari imperii de care această regiune a depins de-a lungul istoriei, Imperiul Habs-
burgic, respectiv Austro-Ungaria, Imperiul Otoman și Rusia țaristă, s-au prăbușit, 
pierzându-și rolul în această parte a Europei. Ne având altă alternativă, „schimba-
rea la față” a liderilor români s-a făcut de azi pe mâine, într-o perfectă concordanță 
cu regele și guvernele României, în conștiință de cauză cu realitățile istorice de la 
sfârșitul Primului Război Mondial. Cot la cot cu ierarhii celor două biserici (gre-
co-catolică și ortodoxă), au pregătit Adunarea Națională de la Alba Iulia într-un 
timp foarte scurt, după următorul program.

1. La 12 octombrie 1918, în casa politicianului Aurel Lazăr din Oradea, Comite-
tul Executiv al Partidului Național Român din Ardeal și Ungaria a elaborat, 
sub prezidarea lui Teodor Mihali, o „Declarație de independență„, în care 
„se constată că urmările războiului îndreptățesc pretențiunile de veacuri ale 
națiunei române la deplina libertate națională.” Prin „Declarația” de la Or-
adea, redactată de Vasile Goldiș, națiunea română din Ardeal și Ungaria este 
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așezată printre națiunile libere, se refuză recunoașterea dreptului guvernului 
și parlamentului din Budapesta să se considere ca reprezentante ale româ-
nilor. În afară de Partidul Național Român, în viitor, „nimeni nu poate fi 
îndreptățit să trateze și să hotărască în treburi care se referă la situația politică 
a națiunii române.” 20 Prin această declarație de o importanță fundamentală 
pentru destinul românilor din Monarhia austro-ungară, Partidul Național 
Român aprobă principiul de autodeterminare al națiunilor, elaborat de preșe-
dintele Wilson, care, până la urmă, s-a dovedit a fi inaplicabil în mod con-
secvent. Se înființează un „Comitet de acțiune”, cu sediul la Arad, avându-l 
în frunte pe Vasile Goldiș, care fusese împuternicit cu datoria de a traduce 
în viață acest proiect național. Din comitet făceau parte: Ștefan Cicio-Pop, 
Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Lazăr, politicieni 
care la Alba Iulia aveau să joace un rol determinant. Se ea și decizia ca „Decla-
rația” să fie adusă la cunoștința factorilor politici ai Ungariei, ceea ce a avut 
loc în ziua 18 octombrie 1918, în parlamentul ungar, prezentată de Alexandru 
Vaida-Voevod. În discursul său Al. Vaida-Voevod consideră că cel mai mare 
rezultat al războiului este „acceptarea din partea tuturor națiunilor al prin-
cipiului că în viitor nu va mai fi deosebire între națiune și naține și națiunile 
mari și mici vor avea drepturi egale.”21 Proclamarea independenței românilor 
de unguri și statul maghiar se face într-un moment istoric optim: prăbușirea 
Austro-Ungariei și proclamarea independenței Ungariei, la 3 noiembrie 1918.

2. La 30 octombrie 1918 izbucnește revoluția burghezo-democratică. Tisza Ist-
ván, simbol al lumii vechi, este asasinat de câțiva soldați sosiți de pe front. 
Ziua următoare se înființează guvernul lui Károlyi Mihály. Tot în 31 octom-
brie se constituie la Budapesta Consiliul Național Român Central din șase 
social-democrați (Tiron Albinii, Ion Flueraș, Iosif Jumanca etc.) și șase re-
prezentanți ai Partidului Național Român (Vasile Goldiș, Aurel Lazăr, Te-
odor Mihali, Ștefan Cicio-Pop, Al. Vaida-Voevod și Aurel Vlad). Unitatea 
Românilor din Ungaria cu privire la desăvârșirea unității politice deveniseră 
deplină odată cu aderarea Partidului Social-Democrat –Secția română, care 
reprezenta clasele muncitoare din Austro-Ungaria. La 9 noiembrie se trimite 
o notă guvernului maghiar înființat după victoria revoluției burghezo-demo-
cratice, în care liderii români pretind dreptul de a guverna exclusiv toate ți-
nuturile locuite de români și organizarea gărzilor naționale române, pentru 
garantarea ordinei.

3. Ultimele tratative între guvernul maghiar și reprezentanții românilor din 
Ungaria au avut loc în 13-14 noiembrie 1918. Guvernul este reprezentat de 
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Jászi Oszkár, însoțit de câțiva consilieri, Consiliul Național Român Central 
de Ștefan Cicio-Pop, Vasile Goldiș, Aurel Vlad, Ioan Flueraș, Enea Grapini, 
Iosif Jumanca și, din a doua zi, de Aurel Lazăr și Iuliu Maniu. Jászi a făcut 
foarte mari concesii, care depăseau gândirea într-un stat național centralizat 
și care prevedeau o autonomie teritorială, „învestirea Consiliului Național 
Român cu guvernarea orașelor și tuturor județelor în care românii sunt în 
majoritate.” Răspunsul părții române la întrebarea lui Jászi, „de fapt ce vor 
românii?”, este formulat a doua zi de Iuliu Maniu: „despărțire totală și abso-
lută de Ungaria”.22

4. După încheierea tratativelor cu reprezentanții guvernului ungar, liderii 
Consiliului Național Român Central, în ziua de 14 noiembrie, la propunerea 
social-democratului Ioan Flueraș, au hotărât convocarea unei adunări națio-
nale pentru consultarea voinței românilor din Ungaria. S-a decis ca localita-
tea Marii Adunări Naționale să fie Alba Iulia, iar ziua ținerii acesteia dumini-
că, 1 decembrie 1918. Și pentru că nu era timp să se facă o nouă lege electorală 
s-a hotărât ca delegații care vor participa la adunarea de la Alba Iulia să fie 
aleși de popor și să fie reprezentate toate păturile sociale. Organizatorii isto-
ricei adunări au cutreerat regiunile populate de români, pentru a le cunoaște 
părerea. Alexandru Vaida și Teodor Mihali, de pildă, se reîntorc la Arad cu 
vestea că românii din preajma orașelor Dej și Bistrița vor Unire, „dar cu o 
Românie republică nu cu un regat reacționar”. Muncitorimea cerea odată cu 
unirea și „înfăptuirea unor profunde transformări social-economice.”23

5. În numărul din 8/21 noiembrie 1918 al ziarului din Arad „Românul” apare 
scrisoarea de convocare a Adunării Naționale, semnată de Dr. Gheorghe 
Crișan și Dr. Ștefan Cicio-Pop.

6. La 30 noiembrie, la Alba Iulia are loc ultima ședință a Consiliului Național 
Român Central, în cadrul căreia e redactat proiectul de rezoluție și sunt luate 
hotărârile necesare cu privire la unele neînțelegeri dintre membrii Consiliului, 
pentru ca rezoluția să fie unanim acceptată. În centrul dezbaterilor stătea sta-
tutul Transilvaniei până la unirea deplină cu România, respectiv până la întru-
nirea Constituantei aleasă pe baza votului universal. Social-democrații voiau 
unirea, dar „voiau o autonomie cu garanții serioase, nu pentru a ajunge din 
robia magnaților în robia boierilor”, cum spunea Ioan Flueraș în „Aminitiri, 
din tinerețe și din revoluție”. Cei 180 de social-democrați care au participat la 
Adunarea Națioanlă voiau „unirea cu condiții” spre deosebire de emigranții 
români veniți din regat, care se frământau pentru o „unire fără condiții”.  
Vii au fost discuțiile și când s-a trecut la dezbaterea proiectului de rezoluție. 
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Socialiștii voiau să se unească cu România și nu cu regatul român. Eleonora 
Leményi cerea drepruri egale pentru femei, naționalii spuneau că acest lucru 
nu e încă oportun. Alții țineau la o reformă agrară radicală și la asigurarea 
pentru muncitorimea industrială a drepturilor pe care le aveau muncitorii în 
Occident. A fost apoi întocmită lista Marelui Sfat Național, care trebuia să ia 
locul Consiliului Național Român Central.

7. La Alba Iulia au sosit 1.228 de delegați și cca. o sută de mii de participanți 
din toate părțile Ungariei locuite de români. S-au ținut mai multe cuvântări, 
„a urmat apoi cel mai solemn epizod: bătrânul președinte, Gheorghe Pop de 
Băsești, după ce întreabă Adunarea Naționale dacă acceptă proiectul de rezo-
luție prezentat, în aplauze și ovații frenetice, proclamă unirea Transilvaniei 
cu România.”24 (Într-o atmosferă politică asemănătoarea a fost proclamată, 
la 29 mai 1848, în dieta din Cluj, unirea Ardealului cu Ungaria!) Rezoluția 
constă din nouă puncte, cuprinzând principiile fundamentale ale noului 
stat român, dintre care a avut și are o deosebită rezonanță ideile cuprinse 
în punctul al treilea: „Deplină libertate națională pentru toate popoarele 
conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba 
sa proprie prin indivizi din sânul său, și fiecare popor va primi drept de 
reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu 
numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”25.

A doua zi se înființează Marele Sfat Național Român, compus din 250 de membri, 
un fel de parlament, din care fac parte și români din părțile apusene care, după Tri-
anon, au rămas Ungariei: Dr. Mihail Mărcuș, advocat din Giula, Dr. Ioan Erdélyi, 
advocat din Budapest, Dr. Alexandru Martin, jude de tablă din Seghedin, Dr. Iuliu 
Mezei, director de fabrică din Budapesta și Ion Mihuț, cojocar din Budapesta. Din 
membrii Marelui Sfat sunt aleși membrii Consiliul Dirigent, organ de administrare 
a Ardealului până la desăvârșirea unirii cu România. Este compus din 15 membri, 
în fruntea căruia a stat, până la 4 aprilie 1920, când a fost desființat, Iuliu Maniu. La 
11 decembrie 1918 Consiliul Dirigent adresează românilor din Ardeal un înflăcărat 
apel, în care se spune: „Români! Viitor de aur vi se pregătește. Vrem ca pe pământul 
țării noastre să stăpânească dreptatea și libertatea. Dreptate și libertate, nu numai 
pentru cel tare și puternic, ci și pentru cel slab și umilit… În acest scop vom da 
libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare… vom înfăptui un regim 
curat democratic pe toate terenele vieții publice…”26 Este ultimul mesaj politic de 
îmbărbătare, în stil populist, pe care burghezia română din Ardeal îl adresează 
românilor socializați într-o altă cultură față de a românilor de dincolo de Carpați, 
căci peste câteva zile, la 24 decembrie 1918, Ferdinad I., rege al României, „prin 
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grația lui Dumnezeu și voința națională” decretează (nr. 3631): „Ținuturile cuprinse 
în hotărârea Adunării Naționale din Alba Iulia de la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 
sunt și rămân de-a pururea unite cu Regatgul României.”27 Decretul regal însă nu 
ia în considerare revendicările democratice cuprinse în documentele elaborate la 
Alba Iulia, se mulțumește să consemneze doar înfăptuirea unirii.28 De la această 
dată și românii transilvăneni trebuie să se mulțumească cu posibilitățile politice 
și sociale oferite de România Regală. Merită să notăm faptul că decretarea se face 
înainte de începerea Conferinței de pace de la Versailles (18 ianuarie 1919) și înain-
te de hotărârea Consiliului Suprem privind frontierele dintre România și Ungaria 
(13 iunie 1919), iar parlamentul României votează legile de ratificare a unirii (29 
decembrie 1919) înainte de semnarea Tratatului de pace între Puterile Aliate (An-
tanta) și Ungaria (4 iunie 1920), prin care se recunoaște pe plan internațional uni-
rea Transilvaniei cu România. Astfel, ca dată oficială a Marii Uniri române pentru 
posteritate 1 Decembrie, ca o realizare istorică efectuată de români și din propria 
voință și nu de forțe străine, ca rezultatul unei întâmplări istorice favorabile. Marii 
perdanți, ungurii deplâng pierderea Ardealului de la 4 iunie 1920, data semnării la 
Trianon a Tratatului de pace, pe care îl consideră dictat impus de puterile Antantei, 
act nedrept, lipsit de obiectivitate.

Din momentul ce tratatul de alianță cu Antanta a prevăzut frontiera dintre Un-
garia și România pe Tisza, pentru orice eventualitate, și românii din această zonă 
periferică și-au trimis reprezentanții la Alba Iulia. Numărul lor exact nu este cu-
noscut. Deputați au fost, conform listelor care ne-au rămas, în jur de 30. Câți au 
participat din curiozitate sau dorința de a participa la un moment istric, nu se știe. 
Ceea ce știm este că românii din aceste părți, care, în baza deciziei de la Trianon, 
au rămas și în continuare în cadrul statului ungar, au trecut printr-un adevărat 
șoc politic și identitar. Ei rămân aici fără perspectivă națională, fără sprijin, fără 
intelectuali care să le reprezinte interesele. Timp ce românii din Ungaria revizio-
nistă sunt supuși unei aspre torturi de deznaționalizare, România Mare își întoarce 
fața spre gravele probleme sociale și naționale, de integrare și românizare a unui 
mare număr de elemente alogene moștenite cu noile teritorii.29 Că românii care 
au rămas în Ungaria după 1918 au fost abandonați și uitați de noul stat român, stă 
mărturie întâlnirea liderilor comunității cu ministrul Andrei Pleșu, în iarna anului 
1990, la Budapesta, care spunea cu o sinceră stupefacție: „Nu știam că în Ungaria 
trăiesc români.” După 1990 a început totuși o altă eră în relațiile dintre România 
și românii din țările vecine. O revitalizare a acestora însă nu mai este posibilă, din 
două motive: 1. ei înșiși sunt tot mai puțini; 2. România nu mai reprezintă un model 
de urmat pentru ei. Și românii din țările vecine, indiferent de statul în care trăiesc, 
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se îndreaptă spre Apusul mai dezvoltat, care oferă șansa unei vieții de calitate, dând 
prioritate intereselor materiale și punând în paranteză idealurile naționale ale în-
aintașilor. Patriotul cândva spunea: „Unde îți este patria, acolo să cauți fericirea 
vieții tale.” Cosmopolitul contemporan spune: „Acolo ne este patria, unde ne merge 
bine.”

Cam în felul acesta gândesc și cetățenii României contemporane. În anul cente-
nar se constată că în ultimii 10 ani din România au plecat 3,5 milioane de cetățe-
ni români pentru a-și asigura un trai mai bun. Potrivit unor statistici, aproape 
8 milioane de români trăiesc în afara granițelor. În pofida resurselor umane și 
materiale, dobândite după Primul Război Mondial, România a rămas o țară săracă, 
pierzându-și 17% din populația pe care o avea la sfârșitul erei socialiste (1989). 30 
Din punct de vedere geopolitic însă România este un stat național centralizat, sta-
bil, din 2004 integrat în NATO și din 2007 în Uniunea Europeană. Ardealul cucerit 
în 1918 și parțial recucerit în 1947 a rămas un solid pilon al statului român. Stabili-
tatea devine însă incertă fără o perspectivă socială și națională a cetățenilor.

Concluziile pe care statele occidentale le-au tras din ravagiile pricinuite de ideo-
logiile naționaliste, rasiste, care au dus la declanșarea celui de-al Doilea Război 
Mondial, sunt favorabile, în primul rând, intereselor sociale, economice și mai 
puțin intereselor naționale. Ideea europeană cheamă la colaborare, la făurirea unei 
Europe unitare și competitive, prospere. Acest deziderat este, în unele privințe, in-
compatibil cu principiul de izolare etnică al statelor naționale, etnocentrice. Cert 
este că proiectul național în Centrul și Sud-Estul Europei a contribuit la consolida-
rea limbilor și culturilor naționale, în ansamblu nu a fost însă performant, căci i-a 
lipsit esența, temelia unui stat: libertatea și bunăstarea cetățeanului. Așadar, după 
secolul națiunilor și cele două războaie mondiale care l-au urmat, secolul al XXI-
lea ar trebui să ofere un trai mai bun, mai echitabil. Altfel, statul național, din mo-
mentul ce nu știe să asigure un oarecare echilibru între național și social, rămâne o 
simplă himeră. Numărul cetățenilor care își neagă apartenența la neamul lor și care 
își părăsesc patria în această parte a Europei crește de la o zi la alta. State naționale 
fără cetățeni vrem?

 Poeta Ana Blandiana spune că românii sunt un popor vegetal. Istoricul 
Lucian Boia constată că România este altfel, „lăsând impresia că țara e defectă”, 
că „ceva nu merge în România, și nu doar sus, în clasa politică, și nu doar de ieri, 
de alaltăieri.”31 În tradiția românească, statul a fost și este al stăpânitorilor și nu al 
norodului. Poporul a fost întotdeauna sărac și lăsat la mila celor sus-puși (boie-
ri, voievozi, domnitori feudali, politicieni moderni, arhierei). Probabil că această 
tradiție orientală trebuie abandonată, iar statul autoritar transformat într-o vatră 
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primitoare, democratică, homocentrică. Într-un cuvânt, e necesară o altă viziune 
asupra vieții, o altă strategie de edificare națională. Altfel, nu este cale de ieșire din 
impas, din inerția seculară.
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Naționalismul

Concluzia la care a ajuns un președinte francez la sfârșitul carierei sale de 
politician a fost următoarea: „Naționalismul înseamnă război.” Preșe-
dintele actual al Franței avertizează popoarele europene asupra perico-

lului pe care îl reprezintă separatismul național și cheamă la unitate, la toleranță, 
la colaborare. Aceste principii sunt și criteriile de integrare europeană, aplicarea 
lor ne poate feri de conflicte, de războaie. Naționalismul duce la învrăjbire, la ură 
și face imposibilă conviețuirea pașnică, comunicarea și colaborarea între popoare, 
între majoritatea și minoritatea națională. Naționalistul vrea să domine, nu să co-
laboreze. Pe naționaliști nu-i interesează omul cu bucuriile și durerile sale, ei vor să 
domine asupra teritoriului cucerit și să profite din bunurile lui. Naționalistul este 
egoist, surd și orb. Naționalismul este o parte a răului din omul trezit la conștiință 
națională și se îndreaptă împotriva celuilalt. Este exclusivist și nu cooperativ. Este 
un deșeu al sentimentului național și nu are nimic comun cu patriotismul, fără de 
care însă nu există viață socială de calitate. Evident, nu împotriva celuilalt ar trebui 
să luptăm, ci împotriva răului din noi.

Știute au fost deja aceste trăsături, adică slăbiciuni umane la 1848, la 1867, la 1918 
sau 1945. Cam aceasta este situația și acum la Bruxelles sau în Valea Uz-ului. N-am 
învățat nimic din istorie? Am învățat foarte mult, dar nu destul și nu cum ar fi tre-
buit. Noi, românii care trăim în aceste orașe frumoase ale Ungariei, de mai bine de 
două decenii vorbim în fața plăcii Kossuth-Bălcescu din Seghedin despre ravajiile 
pe care le-a făcut și le face naționalismul, extremitățile naționale. Ideea națională 
a dat roade bogate în domeniul cultural-artistic la fiecare popor. Așa-zisele state 
naționale însă nu au reușit să rezolve problema națională ca atare, mult dorita ega-
litate în drepturi naționale. Și nu au reușit pentru că nu au vrut. Mulți sunt, chiar 
și în rândul istoricilor și politicienilor, care nu vor să înțeleagă că statul burghez, 
de după Revoluția Franceză, nu și-a propus prezervarea alterităților naționale, ci, 
dimpotrivă, omogenizarea lor, pentru a fi mai eficient, prosper și competitiv. „Glo-
rioasa națiune franceză” s-a născut din măcinarea alterităților naționale. Acesta a 
fost și a rămas mult timp modelul de urmat. Exemplele sunt imposibil de numărat. 
Ofer doar două. În 1848, Kossuth a promis românilor din Regatul Ungar o univer-
sitate proprie. Nu a avut cum să-și onoreze promisiunea. Urmașii săi, fiind adepții 
aceleeași națiuni unitare maghiare kossuthiste, au considerat că un stat național 
nu poate avea mai multe națiuni, drept urmare trebuie împiedicată formarea unei 
intelectualități române și nu numai. Urmările politicii de omogenizare națională 
sunt cunoscute. Și România se definește ca stat național unitar. Deși are vreo 20 
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de etnii, nici celei mai numeroase comunități naționale nu e dispusă să-i mai asi-
gure medicina de odinioară. Motivul politic urmărit dar nemărturisit este același. 
După toate acestea, un sciitor român, „un român naționalist”, care s-a născut și 
a „crescut într-o familie mixtă, cu o mamă de etnie maghiară și un tată român”, 
în legătură cu conflictele din Valea Uz-ului pune următoarea întrebare inocentă: 
„Distrugerea identității maghiarilor este un scop?” (vezi WWW.punctul.ro) Indi-
ferent dacă mai e un scop politic ori ba, unul dintre scopurile urmărite de un stat 
național este omogenizarea etnică a populației. Și conflictele din Valea Uz-ului, ca 
multe altele pe urma cărora am avut de suferit de-a lungul istoriei, sunt o conse-
cință directă a educației în spirit naționalist al cetățenilor. Nu la patriotism trebuie 
să renunțăm, ci la naționalism, care totdeauna este îndreptat împotriva cuiva. Cei 
care nu știu să facă deosebire între iubirea de patrie și popor și ura față de alte co-
munități naționale, au fost și vor fi manipulați și ușor de ridicat împotriva celuilalt.

Trebuie însă știut că fără dezmeticirea cetățenilor intoxicați cu veninul naționa-
lismului, prin educație sau falsificarea faptelor istorice, fără ținerea în frâu a extre-
mităților etnice, nu va fi nici integrare europeană, nici bunăstare. Va fi însă izolare 
etnică și socială, vor fi conflicte de tot felul, vor fi state naționale fără forță de mun-
că calificată, colonii moderne ale statelor bogate. Aceasta-i miza zilelor noastre.



234

A nacionalizmus
 

Az egyik francia elnök hosszú politikai pályafutásának konklúziója a 
következő képpen hangzik: „A nacionalizmus háborút jelent.” A mai 
Franciaország elnöke a nemzeti szeparatizmus veszélyére figyelmezteti 

az európai népeket, egységre, toleranciára és együttműködésre hív fel. Ezek az esz-
mék, elvek az európai integráció kritériumai, alkalmazásuk megvédhet bennünket 
a konfliktusoktól, a háborútól. A nacionalizmus viszályhoz, gyűlölködéshez vezet 
és lehetetlenné teszi a békés együttélést, a többség és a nemzeti kisebbség, a népek 
közötti kommunikációt és együttműködést. A nacionalista nem akar együttmű-
ködni, hanem uralkodni. A nacionalistákat nem érdekli az ember öröme és fájdal-
ma, ők uralkodni és profitálni akarnak a megszerzett föld javaiból. A nacionalista 
önző, süket és vak. A nacionalizmus a nemzeti öntudatra ébredt emberben lévő 
rossznak egy szegmense és a másik ellen irányul. Elzárkózó, nem együttműködő. 
A nemzeti érzés selejtje, semmi köze a hazafisághoz, amely nélkül azonban nincs 
tartalmas társadalmi élet. Nyilvánvaló, nem a másik ellen kell harcolnunk, hanem 
a bennünk lévő rossz ellen.

Ismertek voltak már ezek az emberi vonások, gyengeségek 1848-ban, 1867-ben, 
1918-ban vagy 1945-ben. Lényegében ez a helyzet most is Bruxelles-ben vagy az 
Úz-völgyében. Nem tanultunk semmit a történelemből? Nagyon sokat tanultunk, 
de nem eleget és nem úgy, ahogy kellett volna. Mi, románok, akik e szép magyar-
országi városok lakói vagyunk, több mint 2 évtizede beszélünk a szegedi Kos-
suth- Bălcescu emléktábla előtt arról, hogy milyen károkat okoz a nacionalizmus, 
a nemzeti szélsőséges megnyilvánulás. A nemzeti eszme nagyszerű eredményeket 
hozott a kulturális, művészeti élet területén minden népnél. Az úgynevezett 
nemzeti államoknak azonban nem sikerült megoldaniuk ténylegesen a nezeti 
kérdést, a nagyon várt nemzeti joggyenlőséget. És nem sikerült, mert nem akarták. 
Sokan vannak, még a történészek és a politikusok körében is, akik nem akarják 
megérteni, hogy a Francia Forradalom utáni polgári államok nem a nemzeti másság 
megőrzésére vállalkoztak, hanem, ellenkezőleg, annak beolvasztására törekedtek, 
hogy hatékonyabbak, fejlődőek és versenyképesek lehessenek. A „dicsőséges 
francia nemzet” a nemzetiségek bedarálásából született. Ez számított követendő 
példának és sokáig az is maradt. A hasonló példák megszámlálhatatlanok. Csupán 
kettőt szeretnék megemlíteni. 1848-ban Kossuth saját egyetemet ígért a Magyar 
Királyság románságának és más nemzetiségeknek. Ígéretét nem állt módjában 
teljesíteni. Utódai, akik ugyancsak a kossuthi egységes magyar nemzet hívei voltak, 
úgy vélték, hogy egy államnak nem lehet több nemzete, következésképpen meg 
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kell ekadályozni a román és más nemzetek kifejlődését. A nemzeti homogenizáló 
politika következményei ismertek. Románia is egységes nemzetállamként 
definiálja magát. Noha területén vagy 20 nemzetiség él, még a legnagyobb nemzeti 
közösségnek sem áll szándékában biztosítani a korábbi orvosi egyetemét. A be 
nem vallott szándék ugyanaz. Az ismert tények után a magát „román naciona-
listának” nevező író, aki vegyesházasságban (magyar anyától és román apától) 
született és nevelkedett, a következő ártatlan kérdést teszi fel az úzvölgyi konflik-
tussal kapcsolattban: „A magyarok nemzeti identitásának megsimmisítése a cél?” 
(lásd www.punctul.ro 2019. június 10.) Mindegy, hogy politikai cél-e vagy sem, a 
nemzetállam egyik törekvése a lakosság nemzeti szempontból való egységesítése. 
Az úzvölgyi konfliktus, mint sok más, amely annyi szenvedést okozott a történe-
lem során, egyenes következménye az állampolgárok nacionalista szellemben való 
nevelésének. Nem a hazafiságról kell lemondanunk, hanem a nacionalizmusról, 
amely mindig irányul valaki ellen. Azokat, akik nem tudnak disztingválni nép és 
hazaszeretet, valamint a más nemzeti közösség iránti ellenszenv között, könnyen 
lehetett és lehet a jövőben is manipulálni és a másik ellen lázítani.

Tudnunk kell azonban, hogy neveléssel vagy történelemhamisítással a naciona-
lizmus mérgével megfertőzött állampolgárok kijózanítása, a nemzeti szélsőségek fé-
kentartása nélkül nem lesz sem európai integráció, sem jólét. Lesz azonban nemzeti 
és szociális elszigetelődés, mindenféle konfliktus, lesznek képzett munkerő nélküli 
nemzetállamok, a gazdag államok modern gyarmatai. Ez napjaink kihívása.

2019. július 12.
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Bicentenar Nicolae Bălcescu
(1819-1852)

La 29 iunie 2019 s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Nicolae Bălcescu, 
figură istorică emblematică a luptelor revoluționare din 1848-1849, simbol 
al conviețuirii pașnice dintre popoare. Așadar, un nume românesc, care la 

noi, la românii cărora li s-a dat să trăiească în Ungaria, sună bine. Este, probabil, 
cel mai cunoscut și apreciat nume românesc, deși, mai nou, în viața publică se vor-
bește despre el mai puțin decât despre Eminescu. Eminescu a fost numit de Titu 
Maiorescu „poet național”, iar poezia lui este considerată o întruchipare a „soartei 
poporului român”.1 Bălcescu a fost istoric și politician revoluționar, dar, înainte de 
toate, un gânditor, un om cu idei noi care au generat mari conflicte dar din care 
a răsărit o societate română nouă. Bălcescu în perioada pașoptistă se angajează, 
în Muntenia, conform spiritului epocii, la fapte și acțiuni vitale pentru devenirea 
națiunii sale: se numără printre primii mari deșteptători de neam, care a adus o 
contribuție de seamă la conștientizarea conceptului de conștiință națională, de 
importanța ei în devenirea poporului român, în mobilizarea și aducerea pe șce-
na istoriei a forțelor politice care cu ceva mai târziu vor încununa lungul proces 
de închegare a poporului în națiune. Azi vorbim despre istoricul, înfăptuitorul și 
scriitorul de istorie și ne îndreptăm atenția spre ideile care stau la temelia capo-
doperei sale, Românii sub Mihai-Voievod Viteazul, numită de Eminescu „evang-
helia neamului”2, fără a subestima opere cum ar fi bunăoară Puterea armată…
(1844), Despre starea socială a muncitorilor plugari… (1845), Despre împropri-
etărirea țăranilor (1848), Mersul revoluției în istoria românilor (1850) sau Reforma 
socială la români (1853).

Autorul lucrării Românii sub Mihai-Voievod Viteazul pornește de la o idee cu 
adevărat revoluționară atunci: „Să luminăm poporul, dacă vrem să fim liberi.” O 
altă idee călăuzitoare apare și un alt discurs istoric începe și la români odată cu 
apariția gândirii revoluționare a lui Bălcescu, în Muntenia, și a lui Mihail Kogăl-
niceanu, în Moldova.

Dar cine a fost Nicolae Bălcescu? Se naște la București în 1819, „provenea din-
tr-un neam obscur, era fiul unui fost căpitan de seimeni, lipsit de avere.”3 Prin 1832, 
Bălcescu devine elevul Colegiului Sf. Sava. Aici „petrecea zile întregi cufundat în 
studiul documentelor”, mai ales ale cronicilor. De la I. Ghica știm că „era dotat 
cu înlesnire și aplicație la studii, inteligent, ardent și entuziast.”4 După absolvirea 
acestei școli, în 1838, la vârsta de 19 ani, intră în armată cu gradul de juncher, adi-
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că cadet. Elevul școlii militare organizează pentru subofițeri cursuri de limbă, de 
scris și citit, de aritmetică și geografie. Școala militară cu subofițeri analfabeți era 
simbolul lumii feudale care urma să fie dărâmată. Reformele sociale numai puteau 
fi amânate nici în această parte a Europei, chiar dacă cătușele despotismului erau 
încă solide. Primele mișcări conspirative apar prin anii 1840. Și Bălcescu partici-
pă la conspirația care este inițiată de boierul Dimitrie Filipescu, printre membrii 
căreia se află și bănățeanul Eftimie Murgu, profesor de filozofie, unul dintre marii 
noștri înaintași. Societatea secretă urmărea cucerirea independenței Munteniei și 
lichidarea regimului feudal. Membrii societății secrete sunt arestați și condamnați 
la mulți ani de ocnă sau închisoară. Bălcescu, fiind minor, este internat pentru 
trei ani la mănăstirea Mărgineni, unde stă în condiții care îi vor ruina sănătatea.5 
După eliberare (1843) Bălcescu participă la toate evenimentele politice și culturale 
mai importante din pragul revoluției din 1848. Îl găsim printre membrii Societății 
literare, în dosul căreia se pun bazele organizației revoluționare Frăția, care avea 
lozinca „dreptate”, „frăție”, făcând aluzie la revendicările Revoluției Franceze. În 
1845, împreună cu ardeleanul August Treboniu Laurian, scoate la București pri-
ma revistă istorică din Țara Românească: Magazin istoric pentru Dacia, în care 
Bălcescu își publică câteva din cele mai importante opere și care a adus o conside-
rabilă contribuție la cristalizarea ideologiei pașoptiste, la întărirea conștiinței nați-
onale și nu în ultimul rând la dezvoltarea istoriografiei moderne românești. Înce-
pând cu anul 1846, Bălcescu petrece tot mai mult timp la Paris, fiind preocupat de 
strângerea materialului documentar pentru monumentala lui lucrare Românii sub 
Mihai-Voievod Viteazul. Ia parte la manifestările revoluționare din Paris (februa-
rie 1848), considerând că „libertatea lumii s-a mântuit.” Tinerii moldoveni și mun-
teni care se găseau în capitala Franței (Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Costache 
Negri, Constantin A. Rosetii etc.) încep pregătirile pentru declanșearea mișcărilor 
revoluționare din țările românești în fruntea cărora se pun în primăvara anului 
1848. Muntenii sunt mai bine organizați, reușesc să-și elaboreze un program sus-
ținut de țărănime în mai multe regiuni ale țării. Cele 21 de puncte ale Proclamației 
de la Izlaz constituiau temelia cotiturii de modernizare politică și socială spre care 
se îndreptau și românii din Muntenia, Moldova și Transilvania. În cele trei luni 
de conducere revoluționară, Bălcescu a dat dovadă de o atitudine fermă, lucidă și 
intransigentă6, dând prioritate măsurilor antiiobăgești, împroprietăririi țăranilor 
în primul rând, de care depindea viitorul revoluției politice și sociale, cum o definea 
marele nostru revoluționar.

Rolul deosebit de important pe care Bălcescu l-a jucat în calitate de secretar al 
guvernului provizoriu în această scurtă etapă revoluționară dintre 11 iunie -13 
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septembrie 1848 se explică, înainte de toate, ideilor sale reformatoare, de înnoire a 
societății românești. Care sunt acestea? În scrisoarea adresată la 4 martie 1850 lui 
Al. G. Golescu, spune următoarele despre programul revoluției de la 1848 7:
o continuarea revoluției lui Tudor Vladimirescu din 1821;
o democratizarea societății;
o dezrobirea țărănimii, făcând-o proprietară.
Știut este că problema fundamentală a românilor era lipsa de unitate politică și 

independență națională. În acest context interesantă este remarca pe care o face în 
scrisoarea adresată lui Golescu. „Noi, constată Bălcescu, n-am făcut o revoluție nici 
împotriva turcilor, nici împotriva rușilor. Dreptul de a introduce unele reforme era 
asigurat prin Regulamentul organic, chiar dacă era deseori încălcat. După reușita 
acestei revoluții, continuă Bălcescu, ne mai rămâneau altele două de făcut: o revo-
luție pentru unitatea națională și mai târziu una pentru idependența națională… 
Este deci limpede pentru toți cei care înțeleg ce este progresul și dezvoltarea istori-
ei că revoluția viitoare nu se va mărgini a fi democratică și socială, ci, conform cu 
tendințele actuale ale ideilor din întreaga Europă și în special dintre români, ea se 
va face pentru unitatea națională.” Marele vizionar al epocii pașoptiste este fără în-
doială Nicolae Bălcescu, pentru care „Unirea Țării Românești cu Moldova e un fapt 
căștigat în fața lumii întregi și nu poate întârzia să fie realizat. Valahii din Austria, 
bizuindu-se pe constituția din 4 martie și pe promisiunile făcute, cer cu toții și cu 
multă insistență să fie constituiți într-o singură națiune de 3 mil. și jumătate, și până 
la urmă vor reuși. Deci, când două mari grupe de 4 mil. și 3 mil. și jumătate de româ-
ni vor fi alcătuite alături, cine va putea să le împiedice unirea.”8

În momentul trezirii la conștiință națională și românii au avut nevoie de un 
simbol mobilizator, de un model de urmat în lupta pentru făurirea unității politice 
și cucerirea independenței naționale. Un moment istoric mai măreț decât acela de 
la 1600, când neobositul luptător Mihai-Vodă reușește să unească sub domnia sa 
Țara Românească, Moldova și Ardealul nu prea este în trecutul românilor. Popoa-
rele nu știau atunci ce-i conștiința națională, dar ulterior, în veacul romantismului 
național sunt ridicate în fruntea „minunatei reînnoiri” naționale faptele vitejești 
ale lui Mihai Viteazul. Iată ce citim în opera lui Bălcescu: după ce a scăpat Țara 
Românească de „o ruinare totală…” „Mihai întreprinde Unirea Românilor. Spiri-
tul și individualitatea nației se întrupează într-însul… Mai norocos decât Ștefan, el 
izbutește, dar cade în aceasta, întâmpinând vrăjmășia Austriei, care scoală pe un-
guri impotriva românilor. Aceste nații generoase, cărora atâtea interese le impun 
datorința de a trăi frățește împreună, se zdrobesc una pe alta în folosul Austriei. 
Mihai cade ucis hoțește de austrieci și cu dânsul cade și puterea românilor și spe-
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rările ce creștinătatea, cu toate națiile orientului, pusese în români, pe al căror șef 
îl numeau Steaua lor de la Răsărit.” Visul lui Bălcescu a fost să compună un imn 
patriei sale. Mihai Viteazul este prezentat nu numai ca un „înger de mântuire” 
al românilor, ci și al popoarelor balcanice, iar românii ca un popor care „vărsară 
șiroaie de sânge și se jertfiră ca niște martiri pentru apărarea civilizației în contra 
barbariei.” Înainte de unirea Principatelor Române, Bălcescu tratează istoria lor ca 
pe a unei patrii comune. Despre domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare, de exem-
plu, spune următoarele: „Patruzeci de ani de-a pururea călare, pe câmpul bătăliei 
el apără voinicește țara și creștinătatea. Moldova e atunci în culmea sa și atrage 
asupra-și mirarea lumii. Papa îl numește pe Ștefan soldatul lui Christos.” „Povesti-
rea mea, mărturisește Bălcescu, va cuprinde numai opt ani, 1593-1601, dar anii din 
istoria românilor cei mai avuți în fapte vitejești, în exemple minunate de jertfire 
către patrie.” Păcat că frumoasa povestire nu a putut-o duce la bun sfârșit. Dar 
scopul urmărit și-l obținuse căci a dorit să ofere exemple glorioase de urmat, de 
întărire sufletească, căci luptele pentru făurirea unității și cucerirea independen-
ței naționale abia acum au început. Cartea I, Libertatea națională începe în felul 
următor: „Deschide sfânta carte unde se află scrisă gloria României, ca să pun 
înaintea ochilor fiilor ei câteva pagini din viața eroică a părinților lor.”9 Bălcescu 
și-a conceput lucrarea ca o „piatră de temelie a unității naționale.”10

 După înăbușirea revoluției din Muntenia, în toamna anului 1848, Bălces-
cu trece în Transilvania și apoi în Ungaria, pentru că acolo lupta pentru inde-
pendență a ungurilor acum începuseră. Fiind un luptător care nu era dispus să 
renunțe la drepturile neamului său, începe tratative cu un alt devotat adept al ideii 
naționale, al independenței naționale a ungurilor, Kossuth Lajos, care între timp, 
susținut de revoluționarii liberali maghiari, la 14 aprilie 1849, votează, în dieta 
întrunită la Debrețin, detronarea Curții vieneze. Bălcescu, într-o anumită fază a 
luptelor, credea în reușita unei colaborări cu ungurii în vederea reluării luptei na-
ționale a poporului său. Un real impediment era însă conflictul dintre unguri și 
naționalități, respectiv dintre românii din Ardeal și guvernul maghiar. La un anu-
mit consens s-a ajuns în ultimele zile ale războiului civil dintre unguri și austrieci. 
La 14 iulie 1849, aici, la Seghedin, este semnat Proiectul de Împăciuire (uneori de 
pacificare!), urmat de proiectul de lege pentru naționalități, aprobat la 28 iulie de 
Camera deputaților, tot în orașul de pe malurile Tisei. Aceste documente au stat 
la temelia controversatei legi din 1868. În baza Proiectului de Împăciuire, semnat 
de Kossuth, Bălcescu și Bolliac, românii din Ungaria sunt recunoscuți ca o en-
titate națională aparte, punând capăt pentru totdeauna politicii de identificare a 
cetățeniei cu identitatea națională. Totul era însă prea târziu. Bălcescu ajunge cu 



240

Proiectul… la Avram Iancu într-un timp relativ scurt, dar „Craiul munților” prea 
mult nu mai putea face. Răspunsul lui din 3 august ar putea fi surprinzător pentru 
mulți unguri care-l considerau dușmanul lor: „pentru a vă dovedi sentimentele 
noastre frățești pe care le nutrim față de națiunea maghiară am hotărât să rămâ-
nem neutri față de armata ungară în tot timpul acestor lupte…”11. Peste câteva zile, 
la 13 august, armata maghiară capituliează la Șiria.

 Odată cu înăbușirea luptei pentru unitate și independență națională a 
ajuns în impas și viața revoluționarilor. Kossuth trebuie să ia calea emigrației, ră-
mânând în străinătate (Rodosto, Torino) până la sfârșitul vieții, Bălcescu merge 
la Paris, unde lucrează intens la capodopera sa. În 1852, silit de boala sa tot mai 
necruțătoare, se stabilește la Palermo. Aici moare la 28 noiembrie 1852, la vârsta 
de 33 ani. Fiind sărac, este înmormântat în groapa comună a orașului. Un caz de-
osebit este al marelui poet Petőfi Sándor, care, conform opiniei oficiale, ar fi murit 
în bătălia de lângă Sighișoara.E o mare enigmă ce anume s-a întâmplat cu el. Nu 
este exclusă ipoteza conform căreia ar fi fost capturat de armata rusească, continu-
ându-și viața în Rusia țaristă. Astfel, poetul maghiar de origine slovacă și sârbă ar 
fi revenit la rădăcinile lui slave. Cert este că marele poet și revoluționar maghiar a 
dispărut, nimeni nu la mai văzut. A trăit 26 de ani...
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Echidistanța sau presa și acoliții ei

Din momentul ce a fost lansat sloganul „ocupați Uniunea”, a început o luptă 
funestă și, evident, de prisos pentru luarea în posesiune a săptămînului 
Foaia Românească (atunci, în 1994, titlul ziarului era Noi). Chemarea la 

„luptă” a fost emisă de Gheorghe Gros, printr-o circulară, după alegerile locale din 
1994 și înainte de înființarea Autoconducerii românilor din Ungaria (1995).

Evocăm acest epizod de tristă amintire nu pentru a lovi în cineva sau a face 
reproșuri, ci pentru a sesiza o trăsătură destul de generală a noastră, a românilor din 
Ungaria, care s-a răspîndit de-a lungul anilor: dorința de stăpînire și de explorare a 
ei în interese proprii, caracteristică care, de obicei, nu poate fi impusă decît în det-
rimentul cauzei comune, obștești sau a altora. Cei care au profitat de trecerea la un 
alt sistem de autoorganizare, legiferat în 1993, punînd mîna pe „putere” și avantajele 
ei, nu și-au pierdut vremea cu introducerea unor noi activități culturale, mai adec-
vate noii structuri și împrejurărilor politice post-totalitare, ci au trecut numaidecît 
la luarea în stăpînire a unei tradiții și activități cu o vechime de 5 decenii a Uniunii, 
asociație legitimă din toate punctele de vedere, care și-a exprimat expressis verbis 
voința de a-și continua activitatea pe care, în plus, a reușit, cît de cît, să o moderniz-
eze. Astfel, tactica greșită, vrînd-nevrînd, a transformat „Autoguvernarea pe Țară” 
într-o formă fără fond, provocînd, totodată conflicte extrem de dăunătoare.

Strategia „ocupaționistă” de ieri și de azi, care vizează, printre altele, acapararea 
săptămînului, nu poate fi decît dezastruoasă. Mai precis: dezastruoasă din puncte de 
vedere profesional, avantajoasă, trebuie să recunoaștem, din punct de vedere mate-
rial pentru acoliții interiori ai organului de presă subvenționat de la bugetul statului 
cu o oarecare generozitate. Numai că ziaristica este o meserie gingașă și necesită, 
într-o societate democratică și civilizată, obiectivitate, echidistanță față de diferitele 
orientări politice și culturale, față de grupuri și grupulețe, de idei, de un stil echilib-
rat și, înainte de toate, de condeieri dibaci. Prin urmare, avem de a face cu o meserie 
care are nevoie de autonomie, libertate, independență pentru a-și putea îndeplini 
obligațiile față de cititori, care au tot dreptul la o informare corectă, la o lectură fru-
moasă și utilă.

Avînd de a face cu un organ „central”, destinat -printr-o finanțare garantată de 
către stat- tuturor românilor din țara noastră, indiferent de orientările politice sau 
convingerile confesionale ale membrilor comunității, monopolizarea săptămînalu-
lui de către una din organele centrale, „Uniune” sau „Autoguvernare”, amîndouă 
„pe țară”, constituie o interpretare eronată a intenției puterii statale. Editor poate fi 
și una și cealaltă sau o intreprindere oarecare, important este ca jurnalul să reflecte 
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în mod obiectiv situația comunității și aspirațiile acesteia în complexitatea lor. Între 
1957 și 1993 Foaia Noastră a fost scoasă de o intreprindere de stat din Budapesta, 
iar dupăce a trecut în compentența Uniunii Românilor din Ungaria s-au luat numa-
idecît măsurile necesare (chiar dacă, poate, nu chiar cele mai adecvate) pentru a o 
distanța de conducerea reprezentanței politice de atunci, asigurîndu-i o autonomie 
editorială, financiară, administrativă și ideatică posibilă în acele împrejurări în care 
totul se schimba de la o zi la alta. Editura, care a scos un număr considerabil de 
cărți, respectiv redacția Foii au fost supravegheate de un Comitet Editoral, pe care, 
prin o decezie greșită, Prezidiul Uniunii l-a desființat în 1996. Comitetul Editorial 
nu trebuia desființat, ci completat cu reprezentanții Autoconducerii Românilor din 
Ungaria și ai bisericii ortodoxe și baptiste. De altfel, cunoscut este faptul că „legiti-
mitatea” Editurii Noi nu a fost contestată niciodată de organele competente ale sta-
tului (Oficiul de Impozite și Control Financiar), banca julană care i-a deschis contul 
necesar pentru a putea funcționa, Oficiul pentru Minoritățile Naționale și Etnice 
etc.), ci numai și numai de cei care au părăsit editura, respectiv revista și, evident, 
conducerea „Autoguvernării”.

Ambiția Autoconducerii de a pune mîna pe editarea unui ziar cu o vechime de cin-
ci decenii nu poate fi interpretată decît ca o aberarație, o convulsie disperată a unor 
oameni care nu știu ce fac, mai precis, care vor să distrugă ceea ce o mînă de oameni 
încearcă să realizeze cu chin și vai de la o săptămînă la alta. Eva Iova și mica ei echipă 
face eforturi disperate pentru a da acestei gazete o ținută profesională acceptabilă.

În altă ordine de idei, nu este, însă, acceptabilă nici încăpățînarea cu care Uniunea 
Culturală a Românilor din Ungaria își rezervă dreptul de proprietar. Dacă politica 
este o măiestrie a compromisurilor, cele două părți „beligerante” ar trebuie să fie ca-
pabile să ajungă la un modus vivendi în acestă chestiune, adică editurii să i se asigure 
independența pe care a avut-o odată, cea ce înseamnă, printre altele, că redactorul 
șef /directorul și angajații gazetei nu ar putea să facă parte din organele de conducere 
a organizațiilor centrale (Uniunea, Autoconducerea), iar conținutul ei să-și păstreze 
obiectivitatea actuală și să țină morțiș la echidistanța la care ne-am referit.

Numai ziariști independenți sînt capabili să susțină o publicație obiectivă, de ca-
litate. Aceasta este miza, ultima rațiune. Toate celelalte considerente sînt zadarnice, 
demne de blamul omului de bun simț.

Foaia românească, nr.18, 5 mai 2000, p. 5
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Presa: o instituție culturală eficace a românilor 
din Ungaria

Presa este rezultatul modernizării vieții economice și sociale și, totodată, una 
din cele mai eficace mijloace de răspîndire a cunoștințelor, de informare și 
propagare a progresului omenirii, îndeosebi al organizării vieții politice și cul-

turale. De aceea, nu este întîmplător faptul că, la români, primele tentative de scoatere 
a unor almanahuri și reviste în limba maternă apar în Transilvania și Ungaria.

Ca la cele mai multe popoare europene, începuturile presei românești din Ungaria și 
Transilvania sînt legate, pe lîngă necesitățile sociale, de trezirea la conștiință națională 
a poporului român, de eforturile burgheziei de aici de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 
și, mai ales, începutul secolului al XlX-lea, pentru afirmarea prin cultură a idealurilor 
naționale. Întîia revistă, mai precis publicație care constituie punctul de plecare al pre-
sei românești este Biblioteca Românească, scoasă de Zaharia Carcalechi, „ferlegheru 
de cărți a Crăieștii și mai marei Tipografii din Buda a Universitatei Ungariei”, în 1821, 
după ce tot el a scos în acest oraș, în 1817, un Calendariu... Conștient de faptul că mij-
locul cel mai potrivit de dezmorțire a sentimentelor și de trezire la viată națională și 
spirituală proprie îl constituie cultivarea științei în limba maternă, Z. Carcalechi spune 
în articolul-program Iubitorilor de știință din primul număr al Bibliotecii Românești: 
„Nu am avut mai mare vrere în inima mea, nici n-am aflat mai de lipsă a fi decît a 
putea slugi neamului meu cu tipărirea cărților românești folositoare.” Presa deceniilor 
următoare reflectă acest proces de ridicare socială și de dezvoltare a mișcării națio-
nale românești din Ungaria și Transilvania, care își atinge apogeul în timpul revoluției 
din 1848, perioada de consolidare a ziaristicii românești. Atenția se îndreaptă, de data 
aceasta, spre Brașov și alte orașe transilvănene (Sibiu, Blaj), mai ales spre activitatea 
stăruitoare a lui George Bariț, exponent remarcabil al intereselor politice și culturale 
ale burgheziei românești ajunsă la maturitate, cărturar cu vederi iluministe și atins 
de impulsul înnoitor al romantismului. Datorită lui, în jurul anului 1840, apare și se 
cristalizează ideea de presă literară, aducînd o contribuție definitorie la dezvoltarea 
scrisului în limba română și la crearea unei culturi naționale originale.

Primele reviste politice, culturale și literare sînt publicațiile scoase, la Brașov, de G. 
Bariț: Gazeta de Transilvania (12 martie 1838) și Foaie pentru minte, inimă și literatură 
(2 iulie 1838), întîiul periodic literar românesc. Ultima marchează năzuința de speci-
alizare, de ramificare a preocupărilor și de delimitare a celor două aspecte dominante 
ale presei: politic și cultural. Revistele lui G. Bariț au meritul de a face primele încercări 
de naționalizare pe baze etnografice a începutului nostru de cultură burgheză, de a fi 
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orientat atenția literaților spre valorile culturale naționale, punînd bazele publicisticii 
beletristice românești din Ardeal, activitate pe care o va continua cu un succes remar-
cabil discipolul său bihorean Iosif Vulcan, care scoate la Pesta, în 1865, anul dispariției 
Foii pentru minte, inimă și literatură, revista Familia, care a servit timp de patru de-
cenii, cu mijloace mai avansate și în alte condiții social-politice, idealurile lansate de 
înaintașa sa: unitatea culturală a românilor de pretutindeni, cultivarea limbii și a conș-
tiinței naționale, ridicarea poporului prin cultură, propagarea unei literaturi inspirate 
din trecutul național și creația populară, dezvoltarea gustului pentru frumos al feme-
ilor și al cititorilor în general, combaterea moravurilor înapoiate și răspîndirea științei.

Evenimentele politice postrevoluționare și din epoca dualismului austro-ungar fac 
din Buda și Pesta (după 1872 Budapesta) din nou un veritabil centru politic și cultu-
ral nu numai al ungurilor, ci și al românilor, precum și al celorlalte naționalități din 
Monarhia austro-ungară. Este era marilor bătălii politice, de protest al minorităților 
naționale împotriva pactului austro-ungar din 1867, dar și a unei adevărate eferves-
cențe culturale și spirituale. Presa și literatura, care cunoscuseră în a două jumătate a 
secolului trecut o înflorile fără precedent la românii din Ungaria, au adus o contribuție 
de seamă la menținerea ideii de unitate etnică și culturală. Ideea unității naționale, idee 
scumpă noii generații, este exprimată tot prin intermediul unității de limbă și cultură, 
cu atît mai mult cu cît eforturile românilor de a ajunge la un consens și o unitate de ac-
țiune politică nu au fost încoronate de succes. Marii luptători politici, în frunte cu Ale-
xandru Roman, se adună în jurul revistei Federatiunea, în care îsi face, în primăvara 
anului 1870, debutul publicistic Mihai Eminescu, iar cei dezamăgiți de ipocrizia vieții 
politice și cei care susțineau cu tenacitate necesitatea stabilirii unității în viata culturală 
a românilor își întemeiau instituțiile cele mai adecvate pentru susținerea acestui dezi-
derat: asociațiile și revistele culturale și literare, care în epoca dualistă au fost adevărate 
focare de păstrare și cultivare a culturii naționale.

Presa, pe lîngă școală și biserică, a fost cea mai eficientă instituție de conservare na-
țională și de dezvoltare a vieții sociale. Ea cunoaște în această epocă o dezvoltare fără 
precedent în istoria ziaristicii românești, îndeplinind un rol fundamental în formarea 
și întărirea conștiinței naționale, în ocrotirea intelectualilor români de pericolul dez-
naționalizării. Un asemenea rol l-au avut periodicele transilvănene Gazeta de Tran-
silvania, Foaie pentru minte, inimă și literatură, Amicul școalei, Magazinul pedagogic, 
Lumina, Școala română, Albina Carpatilor, Orientul latin, Telegraful român, Observa-
torul, Tribuna, Foaia poporului, Transilvania, Tribuna poporului, Românul, Unirea, 
Luminătorul, Dreptatea, Organul luminării, Învățătorul poporului, Drapelul etc. și cele 
budapestane Concordia, Aurora română, Amicul poporului, Albina, Federatiunea, Șe-
zătoarea, Luceafărul și multe altele, unele existind pînă în 1918. Unul din cei mai con-
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știincioși și stăruitori gazetari ai epocii a fost Iosif Vulcan, iar revista lui Familia cea 
mai însemnată tribună a literaturii române din Ungaria în a două jumătate a secolului 
al XlX-lea, în paginile ei făcîndu-și debutul poetic, în 1866, M. Eminescu.

După ce este analizat rolul și menirea acestor publicații, cu un profil extrem de divers, 
dar urmărind același ideal național, în prefața Almanahului presei românești pe 1926, 
editat de Sindicatul Presei Române din Ardeal și Banat, citim următoarele: „Istoria 
ziaristicii ardelene este cea mai frumoasă pagină din istoria Ardealului de o sută și mai 
bine de ani încoace. Filele ei cuprind gîndirea și simțirea celor mai de seamă bărbați pe 
care i-a dat întregului neam româneasc această provincie. Toți scriitorii, toți dascălii, 
toți luptătorii politici în coloanele ei și-au depus tot ce-au avut mai curat în sufletele lor 
și ce-au socotit mai de preț pentru neamul lor întreg. Literatură, istorie, economie, po-
litică - tot ce s-a produs pe aceste terene în curs de un veac, se găsește închis în colecțiile 
colbuite ale vechilor noastre gazete, care îți grăiesc cu aceeași putere, cînd te apropii de 
ele, ca și vechile cărți sfinte de prin stranele smeritelor noastre bisericuțe, în care s-a 
întărit veacuri de-a rîndul sufletul zbuciumat al acestui neam mult încercat.”

Așadar, trecutul presei noastre, grație tenacității, conștiinței și purității idealului cu 
care marii înaintași au slujit interesele neamului, se înscrie în istoria culturii noastre 
ca una din cele mai dinamice și folositoare scoli de instruire și educație și, totodată, de 
regăsire și întărire sufletească. Vitregia istoriei a întrerupt, însă, pentru noi, românii 
din Ungaria, ritmul ascensiunii, iar sfîrsitul secolului XIX, datorită politicianismului 
intolerant, aduce un evident declin, ca apoi, o dată cu prăbușirea Austro-Ungariei să 
se năruie tot ceea ce precursorii au zidit cu mari sacrificii și dăruire. Caracterul tragic 
al situației în care am ajuns după primul război mondial se confirmă prin faptul că 
în epoca interbelică, cu excepția unui calendar din 1929, nu am avut nici o publicație. 
Pierderea imensă nu a putut fi recuperată. Rămînînd fără intelectualitate, românilor 
din Ungaria de după Tratatul de la Trianon le-a trebuit mai bine de trei decenii pentru 
a fi capabili să scoată din nou un ziar românesc... Primul număr al Libertății noastre, 
care deschide o nouă etapă în istoria ziaristicii noastre, apare la 1 ianuarie 1951 ca o 
publicație a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. În condițiile politice și cultu-
rale ale anilor ‚50 nu aveam cum să ne reîntoarcem la moștenirea precursorilor, totul 
a trebuit luat de la început, cu o altă generație și cu alți mînuitori de condei. Etapa 
ziaristicii noastre de după cel de-al Doilea Război Mondial este reconstituită cu un 
profesionalism excepțional de profesorul universitar Cornel Munteanu din Baia Mare.

O jumătate de veac, 1951-2001. Din arhiva presei scrierise românești din Ungaria, 
Giula, 2001. p. 6-8.
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La mormântul lui Alexandru Hoțopan
(1937-2007)

Dragă prietene Alexandru,

Iată, a sosit timpul „trecerii”, al unei mari, dureroase, și 
ireversibile treceri, al trecerii din lumea în care ți s-a dat 
să trăiești în bine și rău aproape șapte decenii, în lumea 

incertitudinilor, „în lumea de mîine far’ de pete încă”, cum 
spui în poezia „Trecere”, în care îți exprimi aspirația de a fi „o 
prezență activă în istorie.” Noi, cei care suntem aici în acest 
moment de grea încercare pentru familia îndoliată, pentru 
toți cei care te-au respectat ținem să transformăm această 
năzuință în certitudine și să accentuăm fără teama de a greși 

că timp de mai bine de patru decenii ai fost o prezență vie în viața culturală a nea-
mului din care te-ai ridicat, accentuând cu precădere”rădăcinile comune” care ne 
unesc în cuget și simțire. Din popor te-ai, ridicat, lui îi aparțini, cultivării valorilor 
spirituale ale lui ți-ai consacrat cea mai mare parte a vieții, unei culturi cu o per-
spectivă incertă, ce-i drept, dar prin care ne-am definit identitatea de-a lungul 
veacurilor, amintitele „rădăcini comune” dătătoare de viață națională până în zile-
le noastre. Ai adunat și publicat poveștile lui Teodor Șimonca din Chitighaz, po-
veștile lui Mihai Purdi din Otlaca-Pustă, obiceiurile românilor din Bătania, pro-
verbele, zicătorile, strigăturile și o sumedenie de obiceiuri, datini micherechene, 
răsplătind cu generozitate satului natal ceea ce am primit în tinerețe de la românii 
de aici, de la părinți și rude. Un număr considerabil de volume de creații populare 
și interpretarea lor competentă îți conferă titlul onorabil de cel mai însemnat cu-
legător de folclor românesc de pe teritoriul Ungariei de azi, demarând și susținând 
o mișcare etnoculturală timp de mai multe decenii. Cât de adânc și organic s-a 
împământenit în gândirea ta mentalitatea omului orientat cu gândul și sufletul 
spre lumea satului de odinioară, se reflectă în numeroasele scrieri în stil popular și 
limbaj local, publicate în Foaia noastră, respectiv în Foaia românească sub generi-
cul În grai viu și semnate cu pseudonimele Mihai Ciurdaru, Sandu Popa sau Ion 
Podaru. Credeai în mod ferm că aceste scrieri sunt citite cu interes, că sunt utile și 
exercită asupra omului de rând o influență benefică, instructiv-educativă. Atunci, 
nu o dată, aveam unele rezerve față de zelul tău în acest domenii, azi cred că ai avut 
dreptate.
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Iubite Sandule, Timp de un deceniu ai fost angajatul, colaboratorul principal al 
Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, într-o perioadă dificilă din punct 
de vedere politic, două decenii ai stat în fruntea gazetei Foaia noastră. Ai editat 
reviste de folclor și tradiții populare, ai reconstituit zbuciumatele vremuri în care 
s-a înființat Uniunea Culturală a Românilor clin Ungaria (1979), ai scris istoria 
comunității baptiste din Micherechi (2001) și multe alte lucrări valoroase; din toa-
te acestea se conturează imaginea uneia din cele mai importante personalități ale 
vieții noastre culturale din ultimele 4-5 decenii.

Luptele pe care le-ai dus pentru îndreptarea anomaliilor vieții noastre publice, 
pentru îmbogățirea patrimoniului cultural nu au fost zadarnice, chiar dacă, uneo-
ri, au generat, cum e și firesc de altfel, unele discuții, discuții constructive, con-
vorbiri profesionale însă, fenomen tot mai rar în zilele noastre. Bogata și prețioasa 
operă pe care o lași urmașilor nu a fost încununată cu frunze de dafin, ceea ce 
pentru noi, pentru cei care norocul ne mai ține în viață, ar trebui să fie un adevărat 
memento, căci și nouă ni se va împlini sorocul. Sunt însă sigur că posteritutea va 
fi mai generoasă. Eu doresc „să-ți fie somnul lin,/Și codrul aproape”, să ai „un cer 
senin”. În numele celor care au venit să-ți petreacă rămășițele pământești la locașul 
de veci din cimitorul românesc al orașului Giula, îmi închei scurta cuvântare de 
despărține cu tradiționala doleanță: „Fie-ți țărâna ușoară!”

Giula, 2 februarie 2007.
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Conviețuire și supraviețuire
Revista Conviețuirea – Együttélés

Mass-media ar trebui să fie o oglindă a societății, o oglindă obiectivă. 
Ar trebui apoi să-și informeze și să-și orienteze cititorii în jungla vieții 
politice, sociale și culturale. Pentru a-și putea îndeplini misiunea, căci 

despre aceasta ar fi vorba, mass-media, pe lângă o pregătire decentă a ziariștilor, ar 
trebui să aibă o totală independență de centrele decizionale ale statului în care își 
desfășoară activitatea. Autonomia odată cucerită, nu și-o poate păstra însă numai 
dacă rămâne departe de aceste centre și nu tinde spre a deveni și ea o astfel de putere, 
o forță politică, un modelator al societății. Noi, care avem un statut minoritar, re-
aducem în discuție aceste idei arhicunoscute, pentru că mass-media minoritară, deși 
are în princiu aceeași misiune, nu poate fi independentă nici în caz că din punct de 
vedere financiar ar fi autonomă, spațiul ei de mișcare fiind dependent de interesele 
politice ale statului, de calitatea relației dintre majoritatea și minoritatea națională, 
care diferă de la o țară la alta. În Ungaria, țară care de-a lungul istoriei s-a definit și 
comportat față de alteritățile naționale ca un stat național liberal, presa a jucat mai 
mult un rol cultural, mai ales după Primul Război Mondial. Și în momentul de față 
emisiunile radio și tv românești din țara noastră poartă titlul de "magazin cultural". 
Acesta este firul Ariadnei, ca nu cum va să se piardă...

Despre locul și rostul revistei Conviețuirea-Együttélés în presa românilor din Un-
garia e bine să lăsăm să vorbească alții, căci între revista imaginată de redactori și 
realizările ei pot fi deosebiri esențiale. Un cercetător avizat spune că revista "și-a 
propus de la început să fie o tribună a intelectualității românești, deschisă spre o 
"conviețuire" culturală, spre relațiile cu românii de oriunde ar fi, dar și cu maghi-
arii, în mijlocul cărora trăiesc și activiează împreună de atâția ani.", iar cât privește 
conținutul publicației "Semnificative, prin mesajul lor, sunt materialele despre iden-
titatea românilor din Ungaria, care pun din capul locului cu acuitate probleme de 
stabilire, menținere și îmbogățire a patrimoniului comunitar", despre bilingvism, 
problema asimilării, păstrarea identității, "statutul ingrat al românilor din Ungaria". 
Cercetătorul conchide: Conviețuirea este "una din cele mai prețuite reviste sub aspe-
ct valoric."1 Comunitatea noastră fiind într-o veșnică căutare a identității sale, Con-
viețuirea trebuie să fie o oglindă a trecutului și prezentului, o tribună de dezbatere a 
problemelor fundamentale ale relațiilor dintre majoritatea și minoritatea națională, 
a relațiilor româno-maghiare. Asta pentru că, în lipsă de specialiști, o mare parte 
a problemelor identitare rămân necunoscute. Tot mai puțini sunt cei care mai au 
pregătirea profesională pentru formularea și conștientizarea acestora.
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Problemele noastre își au sorgintea în trecutul apropiat, pe care îl evocăm nu 
pentru a ne justifica, ci pentru a fi înțeleși de românii din România și de toți cei 
care tind să ne cunoască.

Pe cărările trecutului
Despre viața culturală a românilor rămași după Primul Război Mondial pe te-

ritoriul Ungariei nu are rost să vorbești fără a invoca momentele tragice prin care 
a trecut această comunitate română în urma gravelor încercări generate de cele 
duoă războaie mondiale. Nu are rost, pentru că unele aspecte ale ei altfel nu sunt 
inteligibile, nici evaluabile în mod obiectiv. Bunăoară, de ce a trebuit să se scurgă 
de la Primul Război Mondial șase decenii până ce comunitatea română de aici a 
fost în stare să-și publice primul volum de scrieri istorice și literare (Muguri, Giula, 
1973) –într-o țară care nu demult avea trei milioane de români. Evident, nu fiindcă 
nu au fost fonduri sau nu i-a lăsat cineva, nu, nici vorbă. Nu a fost cine să publice, 
nu au fost autori. Adevărul istoric trebuie spus fără reticență: mica comunitate 
română din Ungaria trianoniană a rămas fără intelectualitate. Puținii români cu 
ambiții literare timp de patru decenii nu aveau unde să publice și pentru cine să 
scrie sau scriau în limba maghiară (vezi, de exemplu, Lucian Magdu). Atâta timp 
a trebuit să treacă până la apariția, în 1951, a primului ziar românesc subvenționat 
de stat, care, sub diferite titluri, apare până azi (Foaia românească). Atâta și-a putut 
permite românimea de aici, atâta a mai făcut posibil "suflul" românesc de aici.

Cum a fost posibilă reînvierea?
În Ungaria de după semnarea Tratatului de pace de la Versailles –în pofida unor 

estimări cu caracter politic –nu a rămas o comunitate viabilă, capabilă de o via-
ță culturală proprie, autonomă, ci o mână de oameni, de fapt țărani debusolați, 
fără perspectivă, o etnie periclitată, lipsită de sursele spirituale necesare pentru 
a-și perpetua trăsăturile specific românești. Din trei motive: 1. numărul redus al 
românilor; 2. lipsa de preoți și învățători, de intelectualitate; 3. populația română 
vorbea în grai și nu o limbă de cultură, școli românești nu erau. Din cele trei mi-
lioane de români, câți trăiau în Monarhia Austro-Ungară, în Ungaria trianonică 
au rămas doar cca. 30. 000 de suflete împrăștiate printre unguri, preoții și învă-
țătorii, în mare parte veniți din părțile bihorene, crișene și bănățene, în toamna 
anului 1919 au fugit în România, odată cu retragerea armatei române, care a dat 
lovitura de grație republicii sfaturilor, dar, vrând-nevrând, a facilitat instaurarea 
regimului revizionist al lui Horthy Miklós. Populația română a fost intimidată, 
fiind făcută complice a adepților unirii cu România. Preoții și învățătorii, care aici 
erau principalii pregătitori ai Adunării Naționale de la Alba Iulia, nu aveau cum să 
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rămână în Ungaria postbelică. (Aceste circumstanțe politice, de psihologie socială 
au determinat atitudinea confuză a românilor rămași în Ungaria față de Româ-
nia Mare, mai nou față de Ziua Națională a statului român.) În cele două decenii 
și jumătate, cât a durat regimul horthyist, s-a terminat asimilarea românilor din 
Bihorul unguresc, s-au desființat o bună parte a școlilor românești din Județul 
Bichiș, chiar și cea din Chitighaz, localitate cu cea mai numeroasă populație ro-
mânească. În lipsă de preoți, românii trec la alte confesiuni, iar în 1943, Horthy 
face demersuri în vederea maghiarizării parohiilor ortodoxe încă românești. În 
perioada interbelică la noi nu apare nici un ziar și nu există învățământ mediu. Nu 
sunt teologii și preparandii. Au mai rămas doar câteva școli ortodoxe cu câte 2-3 
clase. Dintre instituțiile culturale și științifice românești din Austro-Ungaria una 
a rămas, Catedra de Filologie Română din Budapesta, dar românii de acolo și nu 
numai au dispărut. O bună parte a populației române trece în România. A rămas 
o țărănime, care mai vorbea, așa și-așa, graiul local. Prin urmare, al Doilea Război 
Mondial și instaurarea unui alt regim au salvat românimea de aici, mai precis, le-a 
prelungit viața cu aproximativ un secol. Autorul acestei "reînvieri" a fost statul 
postbelic maghiar!

Așadar, după al Doilea Război Mondial totul a trebuit luat de la început, căci 
firul care ar fi putut face legătura cu noile generații s-a întrerupt în zbuciumata 
perioadă interbelică. Neavând susținere de masă, intelectualii –bazându-se și pe 
unele interese politice ale statului – vorbeau mai mult în propriul lor nume, sub o 
continuă adaptare. Știut este și faptul că la românii din Ungaria de după Trianon, 
trăind într-o zonă înapoiată, marcată la Vest de linia Seghedin-Bichișciaba-Debre-
țin, iar la Est de linia Timișoara-Arad-Oradea, nu apare o pătură socială mijlocie, 
deci nici valori culturale tipic burgheze. Pentru românii de aici cultură înseamnă 
mult timp Biblia, creațiile populare și tradițiile moștenite de la străbuni, elemen-
te neclintite ale conștiinței lor naționale. În lipsa unor comunități de intelectuali 
și a unei susțineri din partea țării mame, devine evident faptul că perpetuarea 
elementului românesc pe teritoriul Ungariei depinde de acum înainte de intere-
sele politice ale statului, de calitatea instituțiilor educaționale pe care ni le pune 
la dispoziție. Conștienți de realitățile politice postbelice și profitând de caracterul 
liberal al anilor 1944-1949, preoții ortodocși câți au mai rămas în Ungaria, cei 
din Giula în primul rând (Dumitru Sabău, Gheorghe Negru, Petru Mândruțău, 
toți născuți în Ungaria și care nu erau adepții unirii cu România) reușesc deja în 
1946 să-și redreseze învățământul general, iar în 1949 cel liceal. În același an, deși 
în Budapesta, din 1862, exista o catedră universitară de limba română, ia ființă 
tot la Budapesta o altă catedră de română, care din 1955 funcționează în orașul 
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Seghedin, la care s-a format majoritatea dăscălimii de la noi. Fără Liceul Nicolae 
Bălcescu din Giula (Blajul nostru!) și Catedra de română din Seghedin, români-
mea din Ungaria nu ar fi avut șansă de supraviețuire. Mai târziu, după consolida-
rea și democratizarea regimului socialist apare, în anii 1980, pe lângă presa scrisă, 
și presa electronică, emisiuni în limba română la Radiodifuziunea Maghiară și la 
Televiziunea Maghiară.

Rolul pe care îl joacă instituțiile în viața spirituală a unei comunități este cu-
noscut de la începutul lumii moderne, de la apariția ideii de conștiință națională. 
La noi, ca la toate comunitățile umane în declin național sau pur și simplu în scă-
dere numerică, locul maselor popular-naționale este preluat de instituții, în cel 
mai bun caz de asociații civile. În epoca interbelică și orânduirea autoritară de tip 
sovietic înființarea asociațiilor etnice era imposibilă, iar întemeierea instituțiilor 
se făcea de sus în jos, după interesele politice ale statului respectiv. De exemplu, în 
era lui Horthy, organizarea unui joc sătesc necesita aprobarea notarului principal 
județean, înființarea asociațiilor etnice asemănătoare celor din timpul Monarhiei 
Austro-Ungare nu era recomandabilă pentru românii făcuți, în discursul public, 
responsabili pentru "răpirea" Ardealului. Începând cu anii 1990, un imbold deose-
bit a însemnat pentru mișcarea noastră de prezervare a identității restructurarea 
Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria și transformarea ei în Uniunea 
Românilor din Ungaria (1990), precum și înființarea unui mare număr de asocia-
ții locale, păcat că apariția, în 1994, a autoguvernărilor a dus, într-un timp relativ 
scurt, la anihilarea lor. Acest fapt reflectă nu numai caracterul precar al ideii civile 
din cadrul comunității noastre, ci și readucerea și punerea la loc de frunte –după 
patru decenii de propagandă socialistă a colectivismului –a interesului personal, a 
sloganului "fac dacă mă plătești". Cert este însă că acum apare și la noi interes pen-
tru instituționalizarea activităților culturale, pentru întemeierea de edituri, ziare, 
reviste, ba chiar și ambiția de a funda un institut de cercetări științifice.

Etapa contemporană
Se poate, deci, conchide că instituțiile confesionale (ortodoxe, baptiste, penticos-

tale), școlare și mass-media ne-au salvat, ne-au înviorat viața culturală. Numărul 
comunității fiind însă într-o continuă descreștere, și numărul intelectualilor crea-
tori din aceste instituții culturale este tot mai redus, există riscul de a rămâne doar 
o "formă fără fond", or acestea ar avea menirea să asigure perspectivă tinerilor 
generații. Un singur exemplu din mass-media finanțată de statul maghiar: cele 
două gazete săptămânale (Foaia românească și Cronica) angajează în total 4-5 zi-
ariști, emisiunele de la radio și tv tot patru ziariști, laolaltă 8-9 persoane, la care se 
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adaugă câțiva externiști. Din 8-9 ziariști constă mass-media scrisă și electronică a 
românilor din Ungaria! Aceasta e explicația de ce nu avem o intelectualitate mai 
numeroasă și combativă, comunități solide de intelectuali, ateliere culturale, ci nu-
mai grupulețe de câte 3-4 persoane, măcinate și ele de bine-cunoscutele mișmașuri 
meschine.

Ulterior se poate constata fără teama de a greși că după 1960, în perioada de 
consolidare a regimului socialist postrevoluționar (1956), cea mai activă institu-
ție a românilor din Ungaria deveniseră Catedra de română din Seghedin, la care 
s-a format majoritatea intelectualilor români (profesori, ziariști) din această țară. 
Profesorii catedrei au fost cei mai harnici în monitorizarea în spirit critic a stării în 
care se află comunitatea, în formularea necesităților și revendicărilor, iar în 1990, 
sub conducerea lor este restructurată instituția care-i reprezenta pe plan națio-
nal și înființează, la Giula, pe ruinile asociației întemeiate de regimul autoritar în 
1957, Uniunea Românilor din Ungaria, de numele căreia se leagă cea mai intensi-
vă activitate culturală de după cel de-al Doilea Război Mondial, deschiderea spre 
România, organizând în primăvara anului 1993 întâlnirea miniștrilor de externe 
Jeszenszky Géza și Teodor Meleșcanu, prima de acest gen după conflictele sânge-
roase de la Târgu Mureș din martie 1990. Acest avânt de încredere în lucrul făcut 
cu tragere de inimă, de a sluji o cauză bună, de a oferi un model de autocunoaștere 
a scos la iveală în 1997, în unul din birourile Catedrei, revista bilingvă Conviețu-
irea-Együttélés. Evident, dacă un enorm elan romantic și o uluitoare naivitate nu 
ar fi fost, nu ar fi fost Conviețuirea. Era să apară trimestrial, deși nici o condiție nu 
ne stătea la dispoziție: bani, redacție, autori în număr satisfăcător etc. Anomaliile 
s-au răzbunat, dar timp de mai bine de un deceniu am rezistat, până în 2008, când 
își întrerupe apariția, ca apoi, la propunerea Mihaelei Bucin, în 2014, să fie relua-
tă. În primii doi ani revista a fost îngrijită din punct de vedre lingvistic de Mihai 
Cozma, în continuare de Mihaela Bucin. Bun la toate a fost Gheorghe Petrușan, 
pentru el Conviețuirea constituia – după catedră și Uniune – cea mai mare aven-
tură a vieții sale, o aventură profesională, una din marile provocări ale carierei 
sale academice. Tot el a scris prefețele la cele două serii, care rezumă discuțiile mai 
vechi și mai noi din cadrul comunității destul de fragmentate, care dau tonul și 
arată direcția și intenția redactorilor. Aceste prefețe urmează acum, deoarece sunt 
documente prețioase cu privire la modalitatea de gândire în materie de chestiune 
minoritară a profesorilor de la Catedra de română din Seghedin și de la Conviețu-
irea, care sunt cam aceiași.

Seria I., nr. 1., 1997:
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Şi totuşi: Convieţuirea
„Nu supărăm pe amicii noștri decît prin

însuşirile noastre cele bune» (Teodor Rosetti)

Este o iluzie veche, ce-i drept frumoasă și nobilă, a intelectualilor de a se amăgi 
cu ideea că o minoritate naţională nu-și poate păstra identitatea decît prin cultură. 
Probabil vitregia condiţiilor politice și sociale ale românilor de pretutindeni și din-
totdeauna au transformat această iluzie în convingere. După decepţiile provocate 
de revoluţia din 1848, intelectualitatea română din Ardeal și Ungaria își concen-
trase forţele spirituale în domeniul cultural și literar, în care vedeau cel mai eficace 
mijloc de conservare etnică și de afirmare naţională. În ciuda conflictelor tragice, 
Iosif Vulcan nu se sfia să afirme că 1848 a fost anul în care „s-a înălţat stindardul 
reînvierii naţionale românești”, înţelegînd prin aceasta că cel mai potrivit instru-
ment de rezistenţă la deznaţionalizare îl constituia în această etapă cultivarea lim-
bii și dezvoltarea culturii naţionale. Propagarea acestor idei nu era posibilă decît 
prin intermediul presei. Astfel se explică de ce în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea apar în vechea Ungarie, peste tot unde se adună o mînă de români, „foile”, 
ca ciupercile după o ploaie abundentă.

Tot astfel au procedat și românii de peste Carpaţi. Cu prilejul celei de-a patruze-
cea aniversare a apariţiei Convorbirilor literare (1906), Teodor Rosetti, unul dintre 
întemeietorii și nașul societăţii Junimea spunea: „Sunt foarte fericit că am putut 
avea o părticică cât de mică în mișcarea noastră intelectuală, singura în adevăr 
folositoare. Cu cât viaţa socială și politică e mai puţin satisfăcătoare, cu atât cu-
getarea, dezinteresarea depărtată de sbuciumurile zilei, devine mai necesară. În 
ea putem atunci găsi un leac de amărăciune care ne cuprinde la spectacolul unui 
prezent sarbăd, lipsit de aspiraţiuni mai înalte. E deci o datorie în asemenea mo-
mente de restriște a cultiva această cugetare: prin ea numai putem pregăti un vii-
tor mai bun, menţine vie scânteea idealului, menită a reînvia flacăra curăţitoare a 
miasmelor din prezent...” Căci „mens agitat molem” (spiritul mișcă materia).

Cînd, prin 1980, o parte a intelectualităţii noastre, ne mai putând suporta „po-
litica de vitrină”, a început bătălia pentru transformarea Uniunii Democratice a 
Românilor din Ungaria într-o asociaţie culturală și profesională, a ales de fapt 
aceeași cărare: a îmbrăţișat cu un fanatism surprinzător ideea după care numai 
cultura, activitatea creatoare, o cunoaștere mai temeinică a patrimoniului naţional 
și o definire limpede a idealurilor și necesităţilor noastre spirituale pot constitui 
fusul pe care se poate depăna o activitate mai folositoare și demnă de cauza pe 
care trebuie să o slujim. Profetism? Mesianism? Iluzii? Raţionalism? Obiectivitate? 
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Atitudine demnă? Autoritate morală? Prestigiu? Cel mai comod răspuns este: și, 
și. Cert este faptul că din aceste frămîntări s-a născut, în 1989, Informatorul, care 
din cauza vitregiei condiţiilor tehnice și financiare, nu putea să fie decît ceea ce a și 
fost, o floare efemeră răsărită la confluenţa Tisei și a Mureșului. 

Revista de faţă poate fi concepută ca o revenire la scopul formulat în modestul 
nostru „mesager”. De atunci s-au scurs opt ani. S-a schimbat climatul politic, au 
apărut elemente îmbucurătoare și descurajante, opţiunile, îndatoririle și răspun-
derea au rămas însă în fond aceleași, căci formarea unei intelectualităţi conștiente 
și active, forţa motrice a vieţii spirituale, nu se poate concepe fără cunoașterea tre-
cutului și a prezentului neamului din care facem parte, a convieţuirii româno-un-
gare în complexitatea ei, a problemelor cu care se confruntă zilnic o naţionalitate.

De oricare aspect al existenţei noastre ne apropiem, ne izbirn tot timpul de reali-
tatea ce derivă din convieţuirea cu ungurii. Aceasta este explicaţia titlului pe care 
l-am dat revistei noastre. Termenul trebuie conceput însă într-un sens mai larg. 
Aceste obiective implică crearea posibilităţii de afirmare atît a tinerilor ajunși la 
maturitate, cît și mobilizarea tuturor mînuitorilor de condei, fie ei români ori ba, 
din Ungaria sau din altă parte, asigurîndu-le posibilitatea de a se exprima în limba 
pe care o stăpînesc mai bine. Fiind și noi, românii din Ungaria, bilingvi, scriind 
și publicînd cînd în limba română, cînd în limba statului în care trăim de cînd ne 
știm, însușindu-ne ambele culturi și de aceea avînd o dublă identitate, „creatură” a 
împrejurărilor istorice și a amestecului de etnii din centrul, sudul și estul Europei, 
este, cred, un lucru firesc ca intr-o revistă eminamente românească să apară, cînd 
e cazul, și articole în limba maghiară. Nu e vorba de nu știu ce concesii, ci de luarea 
la cunoștinţă a realităţii în care ne aflăm.

În paginile Convieţuirii vor fi evocate, interpretate și prezentate evenimente, fap-
te, întîmplări, și înainte de toate, opere, creaţii artistice și profesionale care se în-
cadrează în sfera preocupărilor schiţate mai sus. Importantă este și modalitatea de 
abordare a problemelor. La acest capitol ţinem să accentuăm că nouă ne șade bine 
sinceritatea și obiectivitatea, spiritul critic și constructiv, iar dacă am fi constrînși 
de împrejurări să comentăm manifestări politice, echidistanţa.

Ne vom strădui să folosim un limbaj simplu, tradiţional, care se află mai aproape 
de varianta limbii române pe care o vorbim aici la periferia vestică a românităţii.

Porţile (paginile) revistei noastre le deschidem pentru toţi oamenii de bună-cre-
dinţă, care sînt de acord cu intenţiile noastre şi le consideră demne de a fi băgate 
în seamă. Poftiţi înăuntru!

Seria a II-a, nr. 1., 2014.
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"Conviețuirea"- serie nouă

Trecerea de la un regim politic la altul (1989) a adus și la comunitatea românilor 
din Ungaria o oarecare efervescență spirituală, mai ales la intelectualii din institu-
țiile românești din orașul Seghedin, de la radio și televiziunea maghiară și Catedra 
de Limba și Literatura Română a Institutului Pedagogic "Juhász Gyula" din această 
localitate, care erau mai profund angajați în viața culturală a comunității. Nefiind 
mulțumiți cu presa oficială conectată în mod inevitabil la politica națională a sta-
tului, în 1989, intelectualii români de pe malul Tisei scot primul număr, în format 
litografiat, al publicației botezate, la stăruința lui Mihai Cozma, Informatorul, su-
gerând ambiția de a informa (corect, obiectiv) și forma (educa, influența) cititorul 
socializat în cadrul unui regim încorsetat de dogmele marxism-leninismului. A 
fost o răzbunare, o răzbunare în genunchi însă, pentru că, formând o grupare 
relativ radicală pe acele vremuri, nu avea nici o șansă de a face rost de mijloacele 
financiare necesare pentru editarea unei publicații, de fapt, particulare. De aceea 
au fost tipărite doar două numere. S-a schimbat însă situația cu ceva mai târziu, 
mai ales după înființarea, în 1995, a primei autoguvernări românești locale, finan-
țată cam fără mărinimie dar constant de statul maghiar. Mai primind fonduri și 
din partea Ministerului Culturii și Învățământului Public și a Oficiului pentru 
Minoritățile Naționale și Etnice din Ungaria, am fondat, în 1997, revista bilingvă 
de știință și cultură "Conviețuirea-Együttélés", pornind de la două realități istori-
ce: conviețuirea de mai multe secole cu ungurii și profunda ancorare a noastră în 
cultura maghiară. Am mai râvnit apoi și la o mai obiectivă înfățișare a realității 
în care trăim, exact cum spuneam în cuvântul introductiv al primului număr din 
1997 ("Și totuși: Conviețuirea"): "nouă ne șade bine sinceritatea și obiectivitatea, 
spiritul critic și constructiv, iar dacă am fi constrânși de împrejurări să comentăm 
manifestări politice, echidistanța."

La inițierea acestei noi serii, a doua, păstrăm intacte aceste deziderate formulate 
acum șaptesprezece ani. Însă, între timp s-au schimbat multe, unele în rău, altele –
puține– în bine. Poporul român rămâne însă și pe mai departe, unul și indivizibil. 
Românii de pretutindeni constituie una și indivizibila națiune culturală română. 
Doar că mulți români trăiesc lângă alte limbi și culturi, cu care vin în contact, 
care îi influențează. Cel care dorește să se afirme prin apartenența sa la românitate 
are datoria de a-și aprofunda limba și cultura, pentru că acestea sunt elementele 
fundamentale ale identități naționale. În condiții de coabitare, sub tăvălugul asi-
milării, nu e ușor! Revista din Seghedin crede însă în revigorarea prin cultură. De 
a ceea își redeschide porțile și vă invită să poftiți înăuntru!
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*
Cu privire la viitorul românilor din Ungaria profețiile sunt negative. După Pri-

mul Război Mondial impulsuri de revitalizare numai din România ar fi putut veni, 
România Mare însă a abandonat comunitatea română de aici. Când, în februarie 
1990, ministrul de cultură al României, Andrei Pleșu, la întoarcerea de la Paris, 
s-a oprit la Budapesta și, la propunerea Ministerului de externe al Ungariei, s-a 
întâlnit cu reprezentanții românilor de aici, a încercat să-i convingă că el nu a 
știut despre existența unei comunități românești în Ungaria. În 1997, cu prilejul 
deschiderii Consulatului General al României din Seghedin, președintele Emil 
Constantinescu și același Pleșu, de data aceasta ministru de externe, fiind prezenți 
la festivitate, nu s-au întâlnit cu reprezentanții românilor din acest oraș. Cu vreun 
deceniu în urmă (2000-2005) schimbarea la față a României a început, sprijinul 
actual este util, dar fără intensificarea și instituționalizarea ajutoarelor, în primul 
rând culturale, și adoptarea unei atitudini mai înțelegătoare și generoase față de 
noi, mare treabă nu se va face. În România ar trebui conștientizată ideea că statul 
român are obligație față de destinul românilor din afara țării și că în unele cazuri, 
cum e și al românimii din Ungaria, de susținerea ei depinde supraviețuirea comu-
nității românești. Ungaria a dus o politică de stat național relativ liberală și ca atare 
mai mult nu ne va oferi. În mai multe cazuri a solicitat sprijinul țărilor-mamă în 
susținerea naționalităților de aici. Numai o colaborare exemplară dintre Ungaria 
și România, o politică interstatală prominoritară ar fi oportună, benefică pentru 
naționalități, pentru ungurii din România și românii din Ungaria.

Românii din Ungaria de-a lungul istoriei și-au făcut datoria față de neam. Și în 
cadrul politic oferit de Ungaria trianoniană s-au integrat în mod exemplar, și-au 
păstrat ținuta morală și națională. Desigur, pierderile au fost considerabile, ca la 
toate etniile care nu reprezintă o forță politică deosebită, capabile să-și cucerească 
drepturile și mijloacele necesare. Dușmăniile cărora au fost supuși, mai ales în 
epoca interbelică, a înstrăinat mulți români de limba și cultura română, de prop-
riile valori, întorcându-i împotriva acestora, altfel nu puteau scăpa de povara și 
dezavantajul statutului de minoritar (Vezi, de exemplu, maghiarizarea numelor în 
perioada interbelică.). Unii dintre ei s-au făcut mari naționaliști maghiari. Majo-
ritatea, însă, a încercat să-și păstreze românismul cum a putut, prin religie, prin 
ascunderea identității sale. Să fim însă obiectivi: și noi, ca și alte popoare, suntem 
individualiști, egoiști și tragem, la o adică, spre cel care oferă mai mult, spre cultu-
rile și civilizațiile mai avansate.

Conform tradiției de mai multe secole, în Ungaria postbelică cadrul vieții mi-
noritare au fost confesiunile. Până în primele decenii ale secolului XX erau nu-



258

mai bisericile ortodoxă și greco-catolică, apoi apar cultele baptiste, mai nou cele 
penticostale. Drept urmare, responsabilitatea confesiunilor în păstrarea identității 
naționale este decisivă, fapt despre care noi nu prea vorbim, nu prea vorbesc nici 
ele. Nu e cazul să stăruim acum în această chestiune, căci ridicarea, în 1999, a Vi-
cariatului din Giula la rang de Episcopie ar putea să ducă nu numai la o înviorare 
a vieții ecleziastice, ci și la o revitalizare națională, aceasta din urmă fiind însă o 
operație dificilă, cu nu prea multe precedente în istoria popoarelor europene. (La 
frizii din Germania, Olanda și Danemarca au fost unele încercări de revigorare, 
fără succese.) O evaluare a acestei perioade ar fi totuși foarte utilă. Cert este că din 
perspectiva prezervării naționale comuna Micherechi este încă la înălțime, dato-
rită vitalității de care dă dovadă la ortodocși Oastea Domnului, iar neoprotestanții 
(baptiștii și penticostalii) oferă un model de urmat în privința colaborării cu frații 
lor din România și cultivarea exemplară a limbii române. Cel care se gândește la 
un viitor național, știe că aceste comunități trebuie ocrotite ca lumina ochiului, fie 
ele ortodoxe ori ba. Cei care au dubii față de neoprotestanți aduc mari prejudicii 
unității naționale, căci ei își păstrează etnia, românii care trec la catolici sau refor-
mați –nu. Rămânând la ortodocșii din Micherechi, trebuie subliniat faptul îmbu-
curător că ei, în 1928, își înființează Oastea Domnului cu un dublu scop: apărarea 
ortodoxiei de concurența baptistă și depășirea crizei din cadrul ortodoxiei prin 
"descoperirea" Bibliei și, prin intermediul ei, a graiului viu românesc.

Presa minoritară este –alături de biserică și școală – al treilea pilon în viața unei 
naționalități. Tocmai de aceea statele naționale nu se grăbesc să vină în ajutorul ei. 
Românii din Ungaria de azi au presă scrisă din 1951, presa electronică datează din 
1980. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare a avut totdeauna un 
caracter regional, cu unele dificultăți în receptarea programelor. Între 1980-1987 
este difuzată de la Szolnok, apoi de la Seghedin, unde condițiile de redactare erau 
mai bune. Emisiunile românești, actualmente 2 ore pe zi, nu dispun de condițiile 
necesare pentru realizarea unui program convenabil. Cele duoă persoane angajate 
pe post de ziarist nu pot face minuni. Evident, în cazul acesta statul maghiar nu 
este decent, îndeplinindu-și datoria asumată prin lege în mod selectiv: dă unde nu 
ar trebui neapărat și nu dă unde ar fi mare nevoie. Știut este că statul național nu 
este cointeresat în formarea intelectualității minoritare, iar o echipă de ziariști cu 
o pregătire temeinică ar putea fi incomodă, nu s-ar mulțumi numai cu informarea 
ascultătorului, ci s-ar angaja și la o comentare în spirit critic a fenomenelor, în 
primul rând a politicii față de naționalități. La ora actuală, în Ungaria iliberală de 
așa ceva nici vorbă nu poate fi, cenzura e din nou pe bord. În aceste condiții, reali-
zatorii emisiunilor își pun ascultătorii să audieze muzică...
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Situația e cam aceeași și la emisiunea tv, cu o durată de 26 de minute pe săptă-
mână. Din experiență știu că nu se poate vorbi despre orice și oricum, despre ceea 
ce redactorul emisiunii consideră că ar fi actual, important, căci cenzura numită 
eufemistic monitorizare e non stop la datorie.

La Conviețuirea circumstanțele de redactare sunt altele și domeniile abordate 
sunt "pur românești", în primul rând conexiuni interne. Sunt dezbătute chestiuni 
culturale identitare care nu sunt de natură să tulbure apele guvernanților. Impor-
tante sunt, în ultimele două decenii și jumătate, pe lângă veșnica chestiune iden-
titară, valurile care se întind la noi din România, în cadrul relațiilor altminteri 
vitale pentru comunitate și care vizează înviorarea vieții naționale a românilor din 
Ungaria. Într-un document elaborat de politicieni bucureșteni (prin 2000) pentru 
revitalizarea românimii din Ungaria, se spune că demersurile necesare trebuie im-
plementate prin implicarea Bisericii Ortodoxe Române, fără de care "comunitatea 
românească de acolo nu avea nici o șansă să reziste". Propunerea bucureștenilor se 
bazează pe presupunerea că "misionarii sunt singurii pe care ne putem baza și sin-
gurii care pot avea șansa să reclădească identitatea națională..." Într-adevăr, lipsa 
cronică de parohi a fost soluționată prin aducerea unor preoți ortodocși din Româ-
nia, iar transformarea vicariatului în episcopat a adus o revigorare în viața biseri-
cească. Dar tentativa de a împământeni la românii din Ungaria spiritul monahal 
a eșuat, cum era și firesc la o comunitate în mare parte îmburghezită, orientată 
spre lumea modernă, greu de reconfigurat, de readus la valorile odată abandonate. 
În documentul cunoscut sub titlul Programul pe termen scurt de aplicare al celor 
"zece programe" în Ungaria2, în care se analizează situația minorității române din 
Ungaria, se constată că "statul maghiar îi deturnează de la lupta pentru păstrarea 
identității naționale", urmând apoi "viciile" fundamentale ale ungurenilor, adică 
ale noastre: "o imposibilitate a trăirii mistice și deci o incapacitate de a găsi rostul 
mistic al neamului și al apartenenței naționale", o "lipsă totală de trăire duhovni-
cească", "lipsa totală a înțelegerii ortodoxe a lumii" și, horribile dictu, "sunt români 
doar când rentează". La acest "defect" spiritual, autorii mai adaugă tarele genetic: 
lipsa de solidaritate "cu destinul neamului". În încheiere, urmează un citat mai 
lung, bun pentru a te scoate din sărite: "principala lipsă care o au, însă, este [ne] 
cunoașterea lui Nae Ionescu și a întregii sale școli, necunoașterea Sfinților Părinți 
și lipsa totală de trăire duhovnicească, practic le lipsește, în plan cultural, exact 
aceea parte a culturii și spiritualității românești, care să-i determine să fie "români 
și punctum", cum spunea Eminescu... ". Afirmațiile acestea, la începutul secolului 
al XXI-lea, sunt într-adevăr șocante și reflectă o gândire bizară, fundamentalistă, 
incompatibilă cu canoanele creștinismului occidental, în care se integrează zeci de 
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mii de români stabiliți mai nou (după 1990) pe teritoriul Ungariei. La recensămân-
tul din 2011 au fost înregistrați 11. 085 de români catolici, 8. 801 de români refor-
mați față de 5. 218 români ortodocși; numărul total al românilor înregistrați fiind 
35. 641. Frecventele referiri la sintagmele cum ar fi "trăiri mistice", "rostul mistic 
al neamului", "trăire duhovnicească", "înțelegere ortdoxă a lumii", aici, la românii 
din Ungaria, sunt cuvinte rostite degeaba, iar identificarea românilor cu ortodoxia 
este nu numai o falsificare a istoriei, ci și o blasfemie la adresa românilor neorto-
docși, cu atât mai mult cu cât cei mai buni cunoscători de limbă română sunt, la 
ora actuală, la neoprotestanți, iar numeric, cum s-a văzut, ocupă numai locul al 
treilea după românii trecuți la catolici și reformați. Nu ar fi însă încântați nici ei, 
ortodocșii din Micherechi, Giula sau Chitighaz în caz că ar afla de la politicienii 
din București că "credința românilor ortodocși din Ungaria este strict ritualică, 
Tradiția fiind înlocuită de "apucături...", dar aceasta e deja o problemă internă a 
ortodocșilor, pe care noi nu o comentăm. Recunoaștem însă că la români, la înce-
put, a fost ortodoxia, numită la noi și greco-orientală, încărcată de merite incon-
testabile în protejarea destinului românesc. Numai că universul este într-o veșnică 
mișcare, iar marea schismă din 1054 nu a fost și ultima în istoria religiei creștine. 
Fragmentarea creștinismului între Occident și Orient este urmată, în 1517, de o 
dezmembrare a creștinismului occidental de apariția altor fragmentări și proble-
me identitare. Aurel-Ion Pop spune că: "Orientarea românilor –popor de tradiție 
occidentală romană și de limbă neolatină – spre credința creștină răsăriteană (ca 
și spre limba de cult slavonă) nu a fost o "catastrofă istorică", cum au definit-o unii 
exegeți. Este vorba despre o evoluție firească, într-o lume de la interferența Apusu-
lui cu Răsăritul, într-o vreme când lumina credinței venea simbolic deopotrivă de 
la Bizanț și de la Roma".3 Atunci, în primele secole ale mileniului întâi, când româ-
nii nu formau încă un popor sau neam închegat, o entitate etnică unitară, această 
dualitate era posibilă. Mai târziu, însă, menținerea acestui paralelism era posibil 
nuami în dauna comunității. Fără Reforma religioasă, care ne-a introdus limba 
maternă în viața bisericească, și trezirea la conștiință națională prin reîntoarcerea 
la rădăcinile latine, românii s-ar fi slavizat. Această realitate este recunoscută de 
românii din Transilvania și între 1697-1701 se unesc cu Roma, deci cu Apusul, 
moment decisiv al salvării neamului românesc și al integrării într-o lume mai civi-
lizată, mai dezvoltată. Acesta este aportul greco-catolicilor la scoaterea neamului 
din impas, realizând un strălucit compromis istoric prin care își pot păstra și iden-
titatea națională și ritul original, autentic. Românii din Principatele Române s-au 
opus unirii cu Occidentul, rămânând încă două secole în haina slavonismului, 
ca apoi, cu un secol în urmă, să fie treziți la conștiință de sine și să redobândeas-
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că demnitatea națională și umană de la ardelenii mai luminați, dar insuportabili 
rivali, cărora în 1948 le este desființată de un guvern stupid chiar și confesiunea, 
fiind și azi tratați cu suspiciune. Trebuie însă subliniat faptul că românii de dincolo 
de Carpați erau sub dominație turcească și rusească.

Reproșurile bucureștene de mai sus făcute românilor din Ungaria vin din partea 
statului care odată cu semnarea Tratatului de pace de la Trianon și-a abandonat 
"frații" rămași pe teritoriul noii Ungarii, sacrificându-i pe altarul Ardealului, fapt 
oarecum explicabil într-o vreme în care noul stat român se confrunta cu o "neli-
niștitoare fragmentare etnică și religioasă"4, iar Ungaria ducea o politică de revizu-
ire teritorială. De atunci s-a scurs mult timp, "renale națiunii" s-au tămăduit, noile 
generații nu prea cunosc problemele de atunci. Acum, cu un secol în urmă, să vii 
cu tot felul de improvizații depășite și să propui în numele statului român aduce-
rea în primul plan naționalismul, mituri iraționaliste, antisemitismul și xenofobia, 
în fond ideile fasciste ale lui Naie Ionescu ca idei de salvare națională a noastră5 
și –în altă ordine de idei– să ignorezi reprezentanța oficială, legal constituită a co-
munității române din Ungaria este nu numai o desconsiderare a voinței noastre, a 
legilor țării în care trăim, ci și o chemare la o fragmentare pe criterii confesionale a 
unei comunități, de altfel, extrem de dezbinate. Este un act periculos, iresponsabil 
și, deci, condamnabil. Cui prodest? Desigur, în interesul și folosul românilor din 
Ungaria nu poate fi! Cu atât mai mult poate constitui interesul acelor forțe politice 
care generează conflicte între noi și unguri, care urmăresc să demonstreze cu orice 
preț că ungurii ne deformează și ne cumpără sufletul. Reprezentanții românilor 
din Ungaria și-au exprimat de multe ori poziția în această chestiune: nu se avântă 
în jocul politic al naționaliștilor. Iată ce se spune în documentul la care ne referim: 
"Ungaria este, dincolo de un interes strategic, pe care nu mai are rost să-l amintesc, 
testul de căpătenie pentru rostul și forța Departamentului nostru [Departamentul 
Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni]. Dacă reușim acolo, reușim 
oriunde! "

Programul în discuție, chiar dacă în unele privințe are dreptate, nu poate fi ac-
ceptat din momentul ce desconsideră, fără excepție, întreaga intelectualitate româ-
nă din Ungaria, cu instituțiile sale cu tot. Desconsideră tot ce această mică comu-
nitate românească a reușit –în condițiile vitrege descrise mai sus – să stoarcă din 
sudoarea frământărilor sale pentru a-și prelungi viața. Dacă subestimăm oameni 
și instituții, ce mai rămâne de revigorat pentru misionarii omnipotenți? Autorii 
pornesc de la ideea absurdă a omogenității naționale și de la monopolul de a defini 
după plac criteriile de apartenență la neamul românesc, de a decide cine e bun 
român și cine nu. Noi, românii din Ungaria, ar trebui să fim exact ca românii din 
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Bucovina și Basarabia. Nu se pot împăca cu ideea că noi suntem altfel români. Sun-
tem români cum ne-a lăsat și format istoria, adică realitățile politice, economice și 
culturale ale unui stat multietnic. "Aici ne-am născut, aceasta ne este patria" -spun 
românii din această țară, căci trebuie să ai o patrie, "să fii undeva acasă" (Tamási 
Áron). Probabil că am fi în alt chip români și am ști, poate, mai bine românește 
dacă am fi trăit măcar o zi "sub administrație românească", nouă însă ni s-a dat să 
ne trăim viața sub stăpânire ungurească, de ei am depins ieri, de ei depindem și 
azi, cu ei împreună am participat la toate evenimentele istorice marcante, cu ei am 
fost în 1848, în Primul și al Doilea Război Mondial, istoria noastră este încâlcită cu 
a ungurilor, de aceea cetățenia și etnia sunt deseori confundate. Aceste împrejurări 
istorice constituie pentru românii de aici o mare problemă, un real impediment 
dar oferă și cale de ieșire și aceasta este educația, școala. O școală mai eficientă, 
o școală mai românească! În această privință ar fi putut ajuta biserica. Biserica 
Ortodoxă Română din Ungaria însă nu s-a angajat la preluarea și gestionarea șco-
lilor, spunând că nu are specialiști, nu sunt condiții. Când s-a propus Guvernului 
României să ia sub înaltul său patronaj școala din Micherechi, răspunsul a constat 
din niște bâlbâieli, răspuns oficial nu a sosit. Mare păcat, pentru că e bine să știm 
că în școlile generale românești din Ungaria istoria românilor nu s-a predat, nu se 
predă, în liceul românesc din Giula numai de câțiva ani – e de văzut cum, în ce 
spirit. Problema-cheie aceasta este: istoria, cultura, limba română. În școlile zise 
românești de mult ar fi trebuit să se treacă la predarea intensivă, interactivă a lim-
bii române, cu atât mai mult cu cât în familie limba se moștenește tot mai puțin. 
De ce nu se face?6 Cei care își pun încrederea în Biserica Ortodoxă și o consideră 
cel mai adecvat mijloc de prezervare națională trebuie să știe că în părțile bihorene 
din Ungaria nici ortodocșii și, ce-i drept, nici baptiștii nu au putut rezista valurilor 
de maghiarizare. Dispar, din păcate, și românii din Județul Bichiș și Ciongrad. 
Pentru culte credința este Alfa și Omega. Totuși, este o greșeală fundamentală re-
fuzul confesiunilor noastre de a prelua gestionarea învățământului românesc din 
Ungaria, sau măcar a vreuneia dintre cele zece sau nu știu câte școli au mai rămas 
și să ofere un model de educație în spirit creștin și românesc, dar și această rezervă 
spune mult despre realitățile de la noi: noile generații nu mai gândesc în neam 
românesc, iar cei puțini care doresc să-și păstreze totuși identitatea înaintașilor 
pretind modernizare și nu întoarcere în trecut. Din cele zece programe puse în 
vedere –în urma retragerilor guvernamentale –a rămas unul, programul "Biserica 
Românilor", care este promițător, dar ar trebui scos din anonimat și "legitimat", 
altfel se va ajunge la o dublă conducere a comunității, generând noi și noi conflicte.

Buni cunoscători ai situației în care se găsește comunitatea noastră sunt porfeso-
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rii de la Catedra de română din Seghedin. Făcând un caz de conștiință din cauza 
românilor din Ungaria, atenția lor s-a îndreptat, încă în anii studiilor universitare, 
spre situația identitară deplorabilă a comunității, în fond spre procesul galopant 
al deznaționalizării, al îndepărtării românilor (și a altor minorități naționale din 
țara noastră) de la propriile valori naționale. Fenomenul discutat și la Catedra de 
limba română din Budapesta, la începutul anilor 1960, era pentru viitorii profesori 
un fel de terra incognita, pe care specialiștii îl interpretau de obicei din perspectiva 
propriilor interese naționale, fapt descurajant pentru cei de la început de drum. 
Înțelegerea și formularea problematicii au durat și au pricinuit mari bătăi de cap pe 
acele vremuri. Stațiunile de experimentare erau, după terminarea studiilor, Uniu-
nea Democratică a Românilor din Ungaria și Catedra de română din Seghedin. La 
ședințele Uniunii și, mai ales, la congresele ținute din patru în patru ani (între anii 
1969 și 1988) era prilej să vorbești în fața unui mare număr de ascultători români și 
în prezența elitei politice locale și naționale a ungurilor. Demagogia era mare, dar 
cuvântările cu privire la frumusețile limbii materne și ale tradițiilor strămoșești 
țineau trează conștiința de apartenență la neamul românesc.

Tot ceea ce au întreprins mai târziu profesorii de la catedră, împlicit redactarea 
Conviețuirii, vizează prezervarea caracterului românesc al comunității noastre, 
fără a-și face însă iluzii. Performanța e documentabilă: prelungirea vieții comu-
nitare cu vreo 7-8 decenii. Mulți au fost care au luptat pentru cauza comunității 
noastre, dar partea ideatică, conceptuală a mișcării le aparține, între 1960-1995 
și încă mult timp după aceea, profesorilor din Seghedin. La ora actuală, pe lângă 
reglementarea relațiilor cu România, de o importanță fundamentală pentru noi 
este propagarea sentimentului de solidaritate creștină și națională, de apartenență 
la națiunea română, de refacere a unității de odinioară (de dinainte de 1993). Mai 
concret: după opinia noastră religia creștină este una și indivizibilă, chiar dacă 
credincioșii aparțin unor confesiuni diferite. Diversitatea confesională e o reali-
tate istorică, după cum o realitate istorică este și apartenența la aceeași națiune 
a credincioșilor de confesiuni diferite. Așadar, diversitate confesională în cadrul 
aceleași națiuni. Liantul neamului românesc este națiunea și nu confesiunea sau un 
anumit cult. Dar e bine să știm că națiunea compusă din o mulțime de confesiuni 
numai prin o limbă comună, comunicare corectă, dialog, colaborare și asistență 
mutuală se poate ține laolaltă și transforma într-o forță de prosperitate socială și 
națională, scop firesc al tuturor comunităților umane. Privilegierea uneia dintre 
ele duce inevitabil la dezbinare confesională și națională deopotrivă. În această pri-
vință, românimea are încă mult de făcut, deoarece nu i s-a dat să-și trăiască viața 
în cadrul aceluiași stat, drept urmare suntem în multe feluri români, dispunem de 
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multe "culori locale". Ar trebui să fim toleranți, să ne debarasăm de o mulțime de 
stereotipii, credințe greșite, de xenofobie, naționalism sau fanatism confesional. 
Degeaba conștientizăm ideea că poporul român este unul și indivizibil dacă la noi 
și nu numai zilnic auzi expresii ca "români istorici" sau "băștinași", pe de o parte, 
și "veniți", "venetici" sau "nou-veniți", pe de altă parte. Și degeaba promovăm ideea 
că românii din România și românii din afara ei împreună formează una și indi-
vizibila națiune culturală română dacă colaborarea între noi, cei de la Periferie, și 
românii de la Centru nu este vie, constructivă, eficientă, mărginindu-se și acum 
la gesturi protocolare. România, având înafara teritoriului ei cca. o treime a nea-
mului român, ar trebui să urmeze exemplul Germaniei, care, gândind în națiune 
culturală, acordă mare atenție germanilor din diaspora, susținându-i în efortul lor 
de păstrare a identității naționale. În lumea modernă, globalizată nici România 
nu-și poate permite luxul de a nu veni în ajutorul românilor periclitați din punct 
de vedere național.

Se împlinesc azi, mâine o sută de ani de la înființarea României Mari, trebuie să 
facem socoteală: care sunt performanțele acestui secol? A fost oare România un 
bun păstor al națiunii române?

Comunicare ținută la 14 octombrie 2016, la Giula, cu prilejul conferinței organi-
zate de Universitățile din Oradea și Seghedin
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Presa românilor din statul național ungar
Trecut și prezent

Moștenirea

Discutând despre mass-media de limba română din Ungaria, merită să 
scormonim puțin trecutul. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o 
presă eminamente națională, cu un statut socio-politic minoritar însă. 

De la bun început merită să subliniem faptul că avem de a face cu un fenomen 
cultural specific care apare, la un anumit moment al dezvoltării sociale, în cadrul 
unui stat poliglot, care se definește, după bine cunoscutul model francez, ca stat 
național cu o națiune unitară și indivizibilă.

La început, între 1705-1730, în Ungaria apare o presă de limbă latină, urmată 
din 1730 de ziare în limba germană, iar primul ziar în limba maghiară, Magyar 
Hírmondó (Curierul Maghiar) vede lumina tiparului numai cu o jumătate de secol 
mai târziu, în 1780, la Pojon (Bratislava), având doar 320 abonați. De remarcat este 
și faptul că centrul presei maghiare până la 1806 este Viena1.

Dacă primele ziare din Ungaria încadrată în Imperiul Habsburgic satisfac ne-
cesități socio-culturale și sunt produsul trecerii de la lumea veche la lumea mo-
dernă, odată cu apariția jurnalelor ungurești începe lupta pentru limba și cultura 
națională –la toate naționalitățile din Imperiu. Suntem în epoca în care popoarele 
din monarhiile absolute, sub influența ideilor iluministe, își ridică fruntea și își re-
vendică dreptul la propria limbă și cultură, definindu-se ca entități popular-națio-
nale de sine stătătoare.

La românii din Imperiul Habsburgic, startul luptei naționale este marcat de acti-
vitatea cultural-științifică, lingvistică și istoriografică a corifeilor Școlii Ardelene, 
ei fiind primii mari deșteptători ai neamului românesc, care, pendulând între Blaj 
și Buda, desfășoară o activitate de politică culturală ale cărei valuri ajung și la 
românii de pe versantul sud-estic al Carpaților.

Cât privește jurnalistica în limba română, începutul se leagă de apariția, în 1821, 
la Buda, a publicației „Biblioteca românească„ redactată de Zaharia Carcalechi. 
Revista (de fapt o culegere de texte istorice și literare) lui Carcalechi constituie în-
ceputul luptei românilor din Ungaria pentru recunoașterea lor ca o entitate națio-
nală separată, susținând ideea românismului generat și lansat de reprezentanții 
Școlii Ardelene.

De la această dată și până la al Doilea Război Mondial, deci timp de două se-
cole, cultivarea limbii și a clturii naționale îi revine în exclusivitate națiunii sau 
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naționalității respective, statul monarhic sau național refuzând să-și asume res-
ponsabilitatea în această privință, mai ales când era vorba despre susținerea unei 
culturi minoritare. Un exemplu grăitor oferă inițiativa din 1869 a lui Iosif Vulcan 
de a lansa ideea înființării unui teatru român în Austro-Ungaria. Când, la începu-
tul anului 1870, în Parlamentul din Pesta începe să se dezbată subvenția teatrului 
de stat maghiar, Iosif Hodoșiu, în numele deputaților români, cere votarea unui 
ajutor de 200. 000 de forinți pentru viitorul teatru român. Evident, cererea e respi-
nsă, despre o susținere a culturii minorităților naționale nu putea fi vorba.2 Statul 
național ungar își subvenționa deja teatrul, fiind considerat o instituție de interes 
de stat , presa nu se bucura însă de acest privilegiu. Nemții și ungurii erau într-o 
poziție politică și economică avantajoasă, deoarece aveau o burghezie mai bogată, 
drept urmare cultura lor se dezvolta într-un ritm mult mai mare decât cultura 
celorlalte popoare din Monarhia Austro-Ungară.

Subvenționarea presei rămăseseră așadar o obligație a marii burghezii lumina-
te. Presa românească din statul stăpânit de austrieci și unguri a fost susținută de 
cei mai bogați și conștienți români, în mare masură de macedoromânii care în 
Ungaria se treziseră la conștiință națională și aduc o contribuție decisivă la pro-
movarea limbii și culturii române din această țară, mai ales în secolul al XIX-lea.3 
Refuzul statului de a subvenționa activitățile culturale ale popoarelor nemaghiare 
a fost un element esențial al politicii sale de omogenizare etnică. Dar și un per-
fect bumerang pe care adepții statului național uniform, cu o singură națiune, nu 
au știut și nu au putut să-l evite: formarea unor societăți paralele și înstrăinarea 
naționalităților de patria comună; ca apoi despărțirea de ea să meargă, la sfârșitul 
Primului Război Mondial, ca pe roate.

Statul ungar abia acum, de fapt, numai după al Doilea Război Mondial, într-un 
context politic de dezmeticire a popoarelor europene trecute prin două conflag-
rații mondiale, post festa, își schimbă întrucâtva atitudinea față de alteritățile 
națioanle. Această schimbare la față a majorității naționale față de naționalități are 
loc după ce numărul lor, în urma deciziei de la Versailles, a scăzut în mod drastic 
și se materializează prin reînființarea școlilor desființate între cele Două Războaie 
Mondiale, întemeierea unor licee și catedre academice pentru formarea cadrel-
or didactice de școli generale (clasele V-VIII). Sunt apoi înființate pentru națio-
nalitățile istorice (germani, români, slovaci și sud-slavi, adică croați și sârbi) câte 
o asociație civilă menită să reprezinte interesele acestor mici comunități, trans-
formate, după trecerea la regimul socialist (1948), în „uniuni culturale”, dirijate 
de stăpânii noului regim. Fiecare naționalitate avea dreptul la un ziar cu apariție 
lunară sau bilunară, iar mai târziu, săptămânală. Se pare că statul maghiar abia 
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acum, între 1946-1949, încearcă să repare ceea ce, în pofida promisiunilor făcute 
la Trianon cu privire la protejarea drepturilor minoritare4, după Primul Război 
Mondial nu a făcut, dimpotrivă, instituțiile întemeiate în a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea au fost lăsate în voia naționalismului intransigent. Ceea ce a fost 
readus în această perioadă relativ democratică s-a păstrat și în era socialistă care 
s-a instaurat după 1948, lăsând unora impresia că „umanismul socialist” ne-a sal-
vat de o dispariție prematură. Cert este însă că politica paternalistă a statului între 
1949-1989 a făcut posibilă formarea unei supțire pături de intelectuali care a ținut 
în viață mica comunitate așa și așa încă românească. Spiritul întrucâtva liberal 
de după 1956 permite întemeierea unor noi instituții românești dintre care se re-
marcă emisiunile radio în 1980 și emisiunile tv în 1983. Acestea, conform filozofiei 
politice a statului național, ar fi trebuit să aibă un rol de cultivare a limbii și cultu-
rii minoritare, ceea ce însemna, în anii 1970-1980, promovarea valorilor culturale 
locale, contribuind la cristalizarea unei idei izolaționiste, de îndepărtare de restul 
națiunii române, care la noi a prins rădăcini fără nici o dificultate din momentul 
ce după Primul Război Mondial s-au întrerupt pentru mult timp firavele relații pe 
care românii de la periferia vestică le-au avut cu majoritatea neamului. Această 
politică de îndepărtare și izolare a periferiei de centru, sugerată de sus în jos, a avut 
succes din mai multe motive politice și socio-culturale, în cazul românilor dato-
rită standardului de viață și convingerii nestrămutate că pentru ei Budapesta oferă 
modelul de urmat și nu Bucureștiul. Situația s-a schimbat într-o oarecare măsură 
după 1989, pozițiile izolaționalismului însă au rămas solide la o parte a cetățenilor 
maghiari de etnie română. Perpetuarea atitudinii izolaționiste a românilor din 
Ungaria se explică atât prin complexul de inferioritate determinat de cunoașterea 
insuficientă a limbii materne, cât și de noul val promițător de politică minoritară 
inaugurat de autoritățile maghiare odată cu schimbarea regimului politic (1989), 
care, până la urmă, nu a marcat totuși o cotitură calitativă în viața națioanlă a celor 
13 naționalități din Ungaria, dar a oferit un nou cadru de manifestare culturală și 
o finanțare garantată de la buget. Legea pentru naționalități aprobată în 19935 int-
roduce, pe lângă păstrarea sferei civile, o nouă formă de organizare și administrare 
a vieții minoritare, sistemul autoguvernământului finanțat de stat, de la care se 
aștepta stoparea sau măcar încetinirea asimilării. Nu a fost să fie așa, la noi banii 
nu au făcut minuni, nu ne-au făcut mai buni români, în schimb au adus multe 
vrăjmășii. Nu am fost destul de iscusiți ca să ne ferim de această capcană!

Lumea prin care românii din Ungaria au trecut în societatea ungară apare în 
presa locală de totdeauna cu o oarecare aproximație, explicabilă prin dependența 
minorității față de majoritatea națională. Combativă, uneori dușmănoasă, xeno-
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fobă chiar6, mai ales între 1867-1918, de obicei potrivnică intereselor politice mag-
hiare, apoi, când reapare, după mai multe decenii, în 1951, la începutul erei so-
cialiste, singurul ziar românesc, „Libertatea naostră”, adoptă, cedând presiunilor 
politice, o atitudine conformistă. În aceste vremuri, apariția unui ziar destinat co-
munității românești a constituit totuși un moment istoric și a fost, pe lângă școli, 
singurul mijloc de coeziune națională. A avut un merit incontestabil în formarea 
unei noi intelectualități române în Ungaria trianonică, în educarea tinerilor în 
spirit național, căci pe atunci cei mai buni elevi erau puși să scrie la „Foaie…” De 
altfel, ziarul oferea singura posibilitate de a ieși din anonimat și a deveni cunoscut 
în comunitate. Poetul Lucian Magdu, de exemplu, era foarte mândru de primele 
poezii publicate în 1955, în „Libertatea Noastră”. O parte a generației lui Magdu, 
scriind pentru ziar, au învățat să scrie corect și frumos în limba maternă, să gân-
dească românește. Cum poetul bătănian spune în poemul programatic „Mărturi-
sire”:

El m-a-nvățat iubirea, ura,
Să scriu frumos și să visez.
Pe om cuvântu-l face om,
Cuvântul poate da putere,

De aceea-mi cizelez cuvântul,
L-îmbrac în haina ce se cere.7

Într-a devăr, pentru românii din Ungaria limba maternă a însemnat întotdeau-
na, și înainte și după Lucian Magdu, cea mai mare problemă identitară. Din ur-
mătoarele motive: 1. Gândesc ungurește, provocându-le mari dificultăți când sunt 
puși să vorbească limba literară română, care se deosebește diametral de logica 
limbii maghiare; 2. Românii istorici, fie că moștenesc sau nu în familie graiul local, 
nu reușesc, în proporții de masă, să însușească în școală sau alte instituții (biseri-
că, de exemplu) în mod impecabil limba română comună (limba literară). Acesta 
a fost și în timpul lui Ioan Slavici, acesta este și acum, la începutul mileniului al 
treilea, principalul motiv al asimilării românilor din Ungaria: incapacitatea de a 
trece de la grai la limba literară, respectiv de a o însuși la un nivel adecvat. Nu e 
vorba despre o autojustificare, ci despre o realitate, deoarece varianta îngrijită a 
limbii române la românii din partea de vest a națiuni nu a fost însușită până la Pri-
mul Război Mondial, când este stabilită noua frontieră dintre Ungaria și România, 
prin care este despărțită mica comunitate română de restul națiunii. Această situ-
ație a făcut imposibilă organizarea unui învățământ românesc performant, cu atât 
mai mult cu cât preoții și învățătorii care vorbeau bine românește, dar au fost în 
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comunele lor principalii organizatori ai Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, 
în toamna anului 1918, au fost nevoiți să părăsească Ungaria. (Acest învățământ a 
fost potrivit pentru a ține trează conștiința românească a comunității, dar nu și a o 
face aptă pentru a se deprinde cu cultura universală românească!) Iar când, după 
al Doilea Război Mondial, în 1951, apare, la Giula, primul ziar româneasc, Liber-
tatea Noastră, la redactarea lui contribuie și profesori veniți din România după 
război. Când reapare la Budapesta, în 1957, sub titlul „Foaia Noastră” ziarul româ-
nilor finanțat de statul ungar, redactor este, la început, Petru Anton, poet venit și el 
din România, precum tot de acolo sunt veniți Endre Pálffy, redactorul șef, Georghe 
Kovács și Livia Stănescu-Santău, care l-au îngrijit din punct de vedere lingvistic în 
perioada pestană. Pentru a face față, gazeta noastră a avut nevoie de un spijin „ex-
terior”, de un „tutore” lingvistic și profesional și în perioada care începe cu 1 iulie 
1971, când este readusă la Giula, în „capitala” românilor din Ungaria. Rolul acesta 
l-a jucat în mod remarcabil, timp de mai bine de trei decenii (1971-2003), profe-
soara de naționalitate germană Edda Illyés, venită la noi de la Timișoara. Această 
stare de lucruri la „Foaia românească” a luat sfârșit odată cu aducerea, în 2000, de 
redactor șef pe Eva Iova-Șimon, de la emisiunea radio de limba română din Seghe-
din. Semnificativ este însă faptul că Autoguvernarea Românilor din Ungaria când 
decide, prin 2000, să-și întemeieze un ziar propriu, nu poate angaja ziariști români 
născuți în Ungaria, la săptămânalul „Cronica” (2001) fiind nevoită să angajeze jur-
naliști veniți de „dincolo. În lipsă de perspectivă, tinerii noștri nu mai fac studii în 
domeniul mass-media, cum nu mai fac, de prin 2000, nici la instituții de formare 
a cadrelor didactice. Peste câțiva ani, puținele școli care au mai rămas nu vor avea 
învățători și profesori.

Succint: problemele românilor din Ungaria de azi își au, fără excepție, punctul 
de plecare în trecutul nefavorabil, care nu le-a oferit posibilitatea de a însuși, până 
la îndepărtarea lor de restul neamului românesc, elementul esențial al conștiinței 
naționale, limba, și anume varianta îngrijită, zisă literară a limbii materne, ră-
mânâd până în zilele noastre la graiul local, care dispare și el de pe o zi pe alta. În 
epoca modernă, la noi, de prin anii ’50-’60, graiul și-a pierdut rolul pe care îl avea 
odinioară ca mijloc de comunicare, precum și funcția de prezervare a comunității. 
Prin urmare, salvarea acestei mici comunități ar fi fost posibilă numai prin însuși-
rea corespunzătoare și în dimensiuni de masă a limbii literare românești. Și acum 
aceasta ar fi sarcina fundamentală a instituțiilor de învățământ de la grădiniță 
până la universitate. Altfel, omul nu-și poate păstra și motiva identitatea națională, 
numai amintirea ei ... Responsabilii principali, Ungaria și România, s-au ocupat 
măcar o dată în ultimii 100 de ani de această problemă?
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Intelectualii (profesorii, ziariștii, preoții etc.), într-un număr redus și ei, nu sunt 
mulțumiți cu ceea ce, cât și cum primesc de la statul lor și țara-mamă. Doleanțele 
lor profesionale însă nu prea sunt luate în considerație. Politicul nebulos domină 
și acum relațiile dintre cele două state. Recent, la 27 februarie 2017, la Budapes-
ta, în prezența ministrului de externe al României, Teodor Meleșcanu, și-au spus 
iar păsurile, cine știe a câta oară, românii din Ungaria. Despre întâlnirea care a 
avut loc în capela ortodoxă din capitala ungară, o personalitate tare a comunității 
spunea că românii din Ungaria „De la Budapesta cer finanțare normală pentru în-
treținerea instituțiilor lor, școli, grădinițe, biserici, asociații, organizații, prin care 
să-și păstreze limba, credința, identitatea”. Numai că Ungaria este convinsă, de la 
vlădică până la opincă, că duce o politică minoritară exemplară și de aceea arată 
cu precădere spre București, considerând că și țara-mamă trebuie să-și asume con-
știința datoriei față de conaționalii săi, idee însușită și de unii români din Ungaria. 
Iată ce citim în articolul citat cu privire la cererile lor adresate guvernelor Româ-
niei: „De la București cer să completeze, să ajute, să pună suflet și bani acolo unde 
nu pune Budapesta… Nu mai vrem, domnilor miniștri români, să veniți să ne 
ascultați. Vrem să ne auziți!... Apucați-vă să vă țineți de cuvânt. Pentru că se poate. 
Pentru că mai aveți cu cine și pentru cine. E timpul să vreți! Dacă vreți…”8 De ce 
nu sunt auzite strigătele disperate ale românilor din Ungaria nici acum, în pragul 
împlinirii a 100 de ani de la formarea României Mari, nu se știe cu certitudine, pla-
uzibilă este presupunerea mai veche a Bucureștiului că ceea ce a rămas în Ungaria 
după 1920 din elementul românesc numai constituie o comunitate viabilă, nu este 
destul de românesc.

În aceste condiții, în principiu, în lupta pentru supraviețuire națională presa ar 
fi putut fi un foarte bun sprijin, dar până pe la anii 1980, singurul ziar ce vedea lu-
mina tiparului din 1951 sub diferite titluri (Libertatea noastră, Foaia noastră, Noi, 
Foaia românească) nu dispunea de libertatea necesară pentru a dezbate probleme-
le identitare ale comunității. Cântam, dansam românește și, între timp, vorbeam 
ungurește…

 
Realități contemporane

Presa unei minorități naționale reduse la număr se deosebește în foarte mare 
măsură de mass-media unui stat, în cazul nostru România sau Ungaria. Problema 
fundamentală este la ora actuală „a fi sau a nu fi” și numai apoi apar considerațiile 
ideatice. Vorba unei românce despre „Foaia noastră” din anii ’60: „nu contează 
nivelul, oricum ar fi, e ziarul noastru”. Așa gândeau „bătrânii” despre instituțiile 
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și valorile noastre spirituale!
În momentul de față, mass-media românilor din Ungaria constă din două săp-

tămânale (Foaia românească și Cronica), o emisiune radio cu o durată de două ore 
pe zi și o emisiune tv cu o durată de 26 de minute pe săptămână.

Evaluările celor care citesc cu regularitate săptămânalele și urmăresc emisiunile 
radio și tv rămân anonime și de obicei se rezumă la „imi place” sau „nu-mi place”. 
De la autorul acestor rânduri se așteaptă cu ceva mai mult, deși diletant e și el; la 
noi specialiști sunt doar cei care redactează ziarele și emisiunile, de aceea vorbim 
mai mult despre contextul politic al presei de naționalitate decât de partea ideatică 
a problemei, eventual despre condițiile în care sunt redactate jurnalele și realizate 
programele radio și tv. Și apoi, cine știe ce este important și ce nu, ce este adecvat și 
ce nu, ce este posibil, îngăduit și ce nu în cazul unor scrieri sau programe cu desti-
nație specială, cum este mass-media unei naționalități. Particularitatea acestui do-
meniu, a minoritarilor în general, este aceea că nu putem fi egali în privința posibi-
lităților și a împrejurărilor, care, din motive obiective, sunt de obicei nefavorabile. 
Posibilitățile sunt extrem de reduse, împrejurările inadmisibile! Degeaba ar dori 
redactorul de la emisiunea radio, să zicem, să realizeze un dialog palpitant cu un 
cineast dacă comunitatea românească nu are cineast sau acesta nu știe românește. 
O problemă permanentă este că redactorul nu găsește în comunitatea căreia se 
adresează vorbitori de limbă română, în cel mai bun caz trebuie să se mulțumească 
cu graiul. Cât privește împrejurările, să invocăm doar un aspect al problemei des-
pre care vorbim. La un program radio de două ore pe zi sunt angajați doi redactori 
și doi corespondenți! La emisiunea tv tot două posturi sunt. La „Foaia româneas-
că” iarăși doi, la „Cronica” trei jurnaliști, fără pregătire profesională în domeniul 
mass-media. Ambasadorul României la Budapesta e nevoit uneori să intervină pe 
lângă Guvernul ungar ca să se poată obține o mică îmbunătățire.

Despre partea ideatică a săptămânalelor și emisiunilor radio, tv, nefiind specia-
list, e și riscant și dificil să mă pronunț. Îmi permit doar câteva mențiuni care nu 
necestă o deosebită pregătire profesională.

Dacă „Foaia românească” apare, cu o scurtă întrerupere în 1956-1957, din 1951, 
presa electronică de limba română apare la noi cu mare întârziere. Emisiunile 
radio și tv sunt și ele emisiuni culturale, căci în accepția tradițională a statului 
ungar naționalitățile, care fac parte din națiunea politică majoritară, nu au in-
terese politice aparte, ci numai interese lingvistice și culturale, conform legilor 
în vigoare. Într-adevăr, românii din Ungaria nu mai au revendicări politice, deși, 
în baza drepturilor colective, instruirea și dreptul la educație în spirit național au 
o conotație politică. Din păcate, românii din Ungaria, fiind nu numai integrați 
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la perfecție în societatea maghiară, ci și în ultima fază a deculturației, nu au nici 
sărbători naționale proprii, ceea ce denotă profunzimea declinului național în care 
se găsesc de la Trianon încoace. Astfel, atât presa scrisă, cât și presa electronică, 
perfect acomodate acestei relaități, își rezumă activitatea la relatări despre prog-
ramele culturale și tot mai mult cultural-confesionale ale instituțiilor românești, 
căci românești mai sunt doar comunitățile confesionale ortodoxe și neoprotestan-
te. Prezintă dar nu prea analizează și aproape de loc nu comentează (nu e un semn 
bun că, de o vreme, Eva Șimon nu mai scrie comentarii; comentariile anonime ale 
„Cronicii”, de cele mai multe ori, nu sunt comentarii…) Nu e numai vina ziariș-
tilor că sunt nevoiți să meargă în această direcție. Refuzul de a „critica” se explică 
prin faptul că în comunitatea noastră tradițională, care parcurge anevoios drumul 
spre o lume de „citoyen-i”, sesizările, observațiile critice nu sunt tolerate, ca de obi-
cei în micile societăți în care oamenii se cunosc reciproc. Într-o altă ordine de idei, 
în statul nostru actualmente iliberal, instalat după 2010, se recunoaște și prețuiește 
fidelitatea și nu observația critică. Sunt și unele excepții. Uneori „Cronica” atacă 
ceea ce nu-i convine, mai ales politica guvernelor României cu privire la modul 
de tratare a cauzei românilor din țara noastră, îndeosebi refuzul diplomației din 
Ungaria de a legitima Autoconducerea Românilor din Ungaria. Editorialele „Cro-
nicii”, însă, nu se remarcă prin un spirit critic mult dorit și la noi, prin analize 
atente, ele sunt mai mult țâșniturile unui copil supărat, ne luat în seamă. Ele se 
compromit și prin faptul că autorul lor este anonim, în pofida dorinței cititorilor 
de a-l cunoaște. Proprietarul săptămânalului, Autoguvernarea Românilor din Un-
garia, se confruntă de la bun început cu o criză de legitimare. Astfel, „Cronica” 
continuă să rămână o trompetă de propagandă a stăpânului, cu un pronunțat ac-
cent festivist, fără să se angajeze măcar uneori la o prezentare obiectivă a realității 
care o înconjoară.

Alta e situația la „Foaia românească”. Autorul editorialelor este cunoscut de toa-
tă lumea, care de la o săptămână la alta dă dovadă de un profesionism incontesta-
bil. Verva acestora și actualitatea temelor abordate sunt apreciate și așteptate cu viu 
interes de cititori și, din punct de vedere profesional, constituie cea mai valoroasă 
parte a „Foii românești”. Se pare că Eva Șimon și-a găsit în aceste editoriale cea 
mai potrivită modalitate de exprimare a reflecțiilor sale impetuoase, iar foaia ei 
„trăiește” până ce autoarea lor îndrăznește și este lăsată să le aștearnă pe hârtie. 
Acest săptămânal are cea mai mare vechime la noi și reprezintă o reală valoare 
publicistică. Ar merita să fie susținut atât din partea Ungariei cât și de guvernele 
României. Săptămânalul protejat de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria 
trebuie să aibă însă mai mulți colaboratori pentru a putea deveni în mod constant 
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un ziar de calitate. Publicarea într-un număr tot mai mare a materialelor fotogra-
fice însă nu duce spre acest scop dorit, oricât de mult îi place românului de aici să 
se revadă în „újság”. Poza își are rolul ei estetic, esența unei gazete rămâne totuși 
noblețea și profunzimea slovelor, cum bine a demonstrat de nenumărate ori însăși 
autoarea editorialelor.

Presa electronică de limba română apare la românii din Ungaria numai în 1980 
și are și ea o preocupare culturală. Încercările tardive de împământenire a sărbă-
torilor naționale ale statului român nu au avut la noi trecere. Cel mai mult a făcut 
până la urmă presa pentru conștientizarea rolului pe care l-a avut în devenirea 
neamului românesc și cristalizarea unui stat național român evenimentele istorice 
din 1848, unirea Principatelor Române, cucerirea independenței naționale în 1877 
sau marea unire din 1918. Din motivele prezentate mai sus, despre o performanță 
nu se poate vorbi. Atât presa scrisă, cât și presa electronică sunt perfect integrate în 
aceste realități politice determinate atât de stadiul înaintat al deculturației, cât și 
de sensibilitatea majorității naționale. Cum să prezinte presa românilor din Unga-
ria, de pildă, evenimentele cu privire 1 Decembrie. Reprezentanții românilor din 
Ungaria de după al Doilea Război Mondial nu au îndrâznit să se pronunțe, în fața 
opiniei publice, în legătură cu aceste evenimente istorice. Nici chiar cercetătorii 
științifici! Iată de ce presa de aici își rezumă activitatea la relatări despre aceleași 
programe culturale și confesionale.

Emisiunea română a Radiodifuziunii Maghiare are o vechime de aproape patru 
decenii. Redacția trage foloase din contactele vii pe care le are cu comunitățile 
locale și Radiodifuziunea Română, dar nivelul programelor realizate în studioul 
din Seghedin este destul de fluctuant. Unele programe sunt excelente, cum ar fi 
bunăoară cele realizate de tandemul Mihaela Bucin-Iulia Kaupert sau, mai recent, 
emisiunile biblice redactate de profesoara Bucin, altele însă nu ating nivelul dorit 
și sunt ușor de uitat. Deprimante sunt și frecventele reluări. Redacția difuzează 
zilnic știri sportive. Recomandabil ar fi păstrarea unei echitabile proporții între 
știrile sportive din România și Ungaria, respectiv din alte țări. Același lucru se 
poate spune și în cazul știrilor politice. Iată un șablon: știri din comunitate, apoi 
din țară și din România.

Emisiunea românească radio are o bogată arhivă de interviuri, convorbiri și re-
latări din care s-ar putea reconstitui o bună parte a istoriei postbelice a românilor 
din Ungaria; această moștenire prețioasă ar trebui îngrijită și păstrată în condiții 
adecvate (același lucru se poate spune și despre redacția tv.)

Emisiunea română din cadrul Televiziunii Maghiare este urmărită de un pu-
blic mai numeros decât emisiunea română radio. I se distruge însă reputația prin 
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schimbarea capricioasă a datei de difuzare a programelor, ceea ce reflectă din par-
tea autorităților maghiare o evidentă nepăsare față de ele. Se poate însă vorbi, fără 
doar și poate, despre o reală reputație a redactorilor, care pot fi mândri de perfor-
manțele obținute prin realizarea unor filme de scurt metraj și premiate la diferitele 
competiții ale cineaștilor. Memorabile rămân și programele în cadrul cărora sunt 
prezentate unele anomalii ale vieții noastre publice, cum ar fi bunăoară refuzul 
liderilor aleși în 1998 de a vorbi românește la ședința de constituire a Autogu-
vernării Românilor din Ungaria. Imaginea uneori e mai expresivă decțât vorba; 
redactorii, cu studii universitare în domeniul mass-media, sunt destul de inventivi 
pentru a găsi modalități de exprimare-redare a unor idei mai absconse.

Presa scrisă și emisiunile radio-tv, în ansamblu, satisfac necesitățile de informa-
re-orientare a românilor din Ungaria. În emisiunile difuzate din Seghedin se recu-
nosc și din ele își cunosc trecutul și valorile culturale. Sunt recunoscători statului 
ungar pentru posibilitățile de prezentare a valorilor spirituale de care dispun, dar 
nemulțumiți de condițiile nedemne în care ziariștii lor își desfășoară activitatea.

Rezumat
Presa românilor din Ungaria are un profil eminamente minoritar, definit de po-

litica statului național care pune accentul pe acordarea unor drepturi și posibilități 
lingvistice și culturale, și mai puțin pe acordarea unor drepturi politice, de mani-
festare plenară și autonomă a identității lor.

În Ungaria, primele jurnale apar în limba latină, apoi în limba germană. În pe-
rioada de trezire la conștiință națională și de începere a luptei pentru limbă văd 
lumina tiparului primele ziare în limba maghiară și, cu câteva decenii mai târziu, 
în limba celorlalte naționalități. Statul habsburgic și austro-ungar nu și-au asumat 
datoria de a finanța ziarele și activitățile culturale ale minorităților naționale. Un-
garia numai după cel de-al Doilea Război Mondial a venit, în această privință, în 
ajutorul naționalităților. Românii își tipăresc primul ziar la Tipografia din Buda, 
în 1821, de care se leagă începutul luptei lor pentru cucerirea dreptului de autodefi-
nire ca entitate națională de sine stătătoare.

Statul național, prin modul cum este conceput, tinde spre omogenizarea al-
terităților naționale. În Ungaria cea mai dificilă perioadă pentru naționalități a 
fost epoca interbelică, când s-a trecut la o politică dură de maghiarizare. Între 
cele Două Războaie Mondiale românii din Ungaria nu au avut presă. După ulti-
ma conflagrație mondială politica minoritară a staului a decenit mai tolerantă. În 
1951 apare, după o pauză de mai bine de trei decenii, gazeta „Libertatea noastră”, 
care este editată sub mai multe titluri, până în zilele noastre. În 2001 vede lumina 
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tiparului „Cronica”, ca un oficios al Autoguvernării Românilor din Ungaria. Emi-
siunea românească radio este difuzată din 1980 (Szolnok, Seghedin), iar emisiunea 
tv din 1983 (Seghedin).

Presa scrisă și electronică de limba română din Ungaria susține și reflectă năzu-
ințele comunității românești, precum și politica minoritară a statului, metodele de 
prezentare a realității în care trăiește însă diferă de la o redacție la alta.

(Comunicare ținută la Micherechi, 14 octombrie 2017, cu prilejul simpozionului 
organizat de Universitățile din Oradea și Seghedin. Vezi în Ioan Laza, Florin Ar-
delean, Mass-media și istoria recentă. Mecanism de construcție simbolică a rea-
lității, TRITONIC, București, 2018, p. 339-354.)

Note:
1. *** A magyar irodalom története, III, Akadémiai Kiadó, Bp., 1965, p. 55-58.
2. Gheorghe Petrușan, Iosif Vulcan și Revista Familia, Officina Kft, Seghedin, 1992, p. 154.
3. Vezi lucrările Mariei Berényi, îndeosebi Cultura românească la Budapesta în secolul al XIX-

lea, Giula, 2000.
4. Vezi culegerea de documente „A kisebbségi jogok védelme” de Baranyai Zoltán, Szeged, 2006.
5. 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.
6. Vezi, de exemplu, scrierile politice ale lui Eminescu „Să facem un congres”, „În unire e tăria”, 

„Echilibrul”, publicate în „Federațiunea”, între 17 aprilie-11 mai 1870.
7. Cornel Munteanu, Literatura românilor din Ungaria (1950-2008), Cluj-Napoca, 2009, p. 121.
8. Eva Șimon, Teatru de marionete în stil româno-ungar, „Foaia românească”, nr. 9, 3 martie 

2017, p. 3.
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Ioan Alexandru

E cald în vara aceasta la Seghedin. La Seghedin înfiecare vară este cald, dar 
o arșiță ca aceasta din Anno Domini ’94 cetățenii orașului de pe malurile 
Tisei n-au mai pomenit în acest secol blestemat. Soarele seamănă cu un 

cuptor în care flăcările își joacă dansul lor diabolic înainte de a-și împrăștia do-
goarea pe cealaltă parte a globului pămîntesc. Parcă tocmai atunci i-a venit pofta 
să ne sufoce, stînd spînzurat între zi și noapte cînd ateriza un elicopter lîngă noul 
edificiu al clinicii, veritabil Palat al Mîntuirii, de la colțul Insulei Strigoilor, cum îi 
spun seghedienii.

În elicopter un trup în agonie. Era trupul unui cunoscut poet, senator, adică o 
personalitate a românimii. După cele două zile petrecute în neant, aterizarea lîngă 
faimoasa insulă avusese loc într-un ceas bun, în ultimul ceas... E regretabil, mai 
mult decît regretabil, e un păcat chiar al omului pentru că, la sfîrșitul secolului XX, 
îi trebuie o groază de timp să ajungă de la Arad pînă la Seghedin. Cînd e vorba de 
o boală atît de cumplită ca aceea a lui Ioan Alexandru, fiecare minut, fiecare oră 
sînt decisive. Știm, cum să nu știm: „ Cine dă la timp, dă de două ori”. Degeaba. 
Sînt oameni care nu sînt operativi, nu și-au însușit ritmul organizării și acționării 
rapide a epocii modeme. „Își fac de zece ori cruce pînă ce se dezmeticesc și încep 
să pună lucrurile pe roate. Și-apoi, nu totdeauna intențiile decid, ci împrejurări-
le, împrejurările... Condițiile... Acestea fiind vitrege, mai ajută, uneori, sorocul și 
norocul. Într-adevăr, ca în mitologie, sufletul corpului paralizat își părăsi într-o 
noapte „mormîntul” și se întorsese între cei vii, grație aparatajului tehnic și grijii 
pe care i-au purtat doctorii și surorile spitalului, care a fost pentru Ioan Alexandru 
într-adevăr un locaș de salvare, dar, durere, nu și de vindecare. E o boală grea, 
nu scapi de ea în curînd, unii niciodată întru totul. Bisturiul doctorului i-a salvat 
viața. Aceasta este singura certitudine. Dar ce va fi cu tratamentul de recuperare?

Rotonda. La apus de Soare umbra ei se scaldă în valurile Tisei. Aici zace de 
vreo lună de zile Ioan Alexandru. Aici a început să redescopere lumina, glasul, 
omul, viața. Să-i recunoască pe ai săi, să asculte și să înțeleagă pasaje din Biblie, 
să-și miște mîna dreaptă, ba chiar și umărul stîng, să se intereseze de cununia lui 
Ștefan, care a avut loc zilele acestea. Aici s-a făcut lumină pentru Ioan Alexandru, 
în care apăruse din depărtare silueta doamnei Elvine și a lui Ioachin.

Zilele trec anevoios și într-o deplină incertitudine. La început veniră mulți de 
la Arad, București și alte părți să-și vadă compatriotul, senatorul, poetul. Ei vin 
mai mult în particular. Oficialitățile par a fi mai rezervate, privind tragedia de la 
o anumită distanță, deși nu e vorba de o boală contagioasă. Sună și telefoanele, la 
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început mai deseori, apoi mai rar. De la celălalt capăt al firului se fac promisiuni 
de a se ruga pentru mîntuirea robului lui Dumnezeu. Da, gloria-i trecătoare, iar 
prietenul adevărat la nevoie se arată. Cu atît mai mult cu cît a sosit (de vreo do-
uă-trei săptămîni!) momentul (etapei a doua a terapiei, decisivă pentru recuperarea 
sănătății sau a unei părți a ei) cînd contează numai și numai faptele. Cîți oare vor 
pune umărul la depășirea inerției și a nepăsării? Familia, împrăștiată în mai multe 
țări ale Europei, duce o luptă exasperată dar demnă pentru a găsi cea mai bună și 
umană soluție, cele mai bune condiții de redare a sănătății. Nu știu cîți vor fi ală-
turi de ea. Tortura bolnavului să continue la București, ori să fie internat într-un 
institut din Occident specializat pentru vindecarea acestei boli grave. Aceasta-i 
întrebarea! România, căreia IoanAlexandru și-a consacrat viața, se află în fața 
unui examen pe care nu-i tot una cum îl va lua...

Nouă nu ne rămîne decît să-i dorim lui Ioan Alexandru ca să se mai poată bu-
cura de frumusețile naturii, de lumină, de copiii și nepoțeii săi, să poată lua în 
mînă pana și să fie capabil a spune un Tatăl Nostru, cum numai el știe să-l spună. 
Doamne ajută! Și să nu uităm că sîntem oameni.

NOI, 12 august, 1994, p. 3.
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Gavril Scridon, exeget al literaturii maghiare 
din Transilvania

Gavril Scridon s-a născut la 16 mai 1922, în comuna 
Feldru, jud. Bistrița- Năsăud, o localitate din ținu-
turile grănicerești de odinioară, de care a rămas 

legat sufletește și mîndru o viață întreagă. Aici (la Năsăud) 
și-a făcut studiile, aici și-a petrecut copilăria și aici revenea 
ori de cîte ori avea loc vreun eveniment mai deosebit. Căci 
profesorul Gavril Scridon se simțea bine printre ai săi, 
evocînd cu o dragoste nețărmurită frumusețea plaiurilor 
natale și cumsecădenia oamenilor din această zonă transil-

vană. Nu e întîmplător faptul că profesorul Scridon și-a consacrat o bună parte a 
vieții cercetării biografiei și operei lui George Coșbuc, devenind cel mai savant 
editor și cercetător al poetului din Hordou: Pagini despre Coșbuc (1957), George 
Coșbuc - Bibliografie (în colaborare cu Ioan Domșa, 1965), George Coșbuc și pămîn-
tul natal (1966), Ecouri literare universale în poezia lui Coșbuc (1969), George Coș-
buc în locurile anilor de ucenicie (1975), edițiile critice ale Operei alese a lui George 
Coșbuc (în 8 volume), publicate între 1962 și 1988, Versuri și proza (1991) etc. 
rămîn cărți de referință. Nu puține sînt scrierile consacrate lui Liviu Rebreanu, 
prozator răsărit tot din aceste pămînturi. Ne povestea lucruri extrem de interesan-
te și importante despre anii 1933-1941, cînd era elev la liceul din Năsăud, unde 
avea ca profesori pe Pálffy Endre și Domokos Sámuel. Despre ultimul, mai tîrziu, 
în articolul omagial Eheu, fugaces..., spunea: „Revenit la Budapesta pentru mai 
mult timp, după o ședere mai lungă în vara anului 1944, l-am revăzut pe fostul 
meu profesor Domokos Sámuel. Frîntura horațiană de mai sus a țîșnit ca o porun-
că a tristeții: viața zboară nemilos, „ni se-ntoarce a duoa oară” - cum spune Ion 
Budai Deleanu în a sa Țiganiadă. Amărăciunea lui Horațiu, continuînd versul său 
cu „labuntur anni” exprimă o înțelepciune și un îndemn. „Eheu, fugaces... rostesc 
și eu cu tristețe aici pe malurile bătrînului Danubiu, gîndind la a cele trecute vremi. 
Era în toamna anului 1940. La liceul din Năsăud vine un tînăr profesor, Domokos 
Sámuel; este profesorul de limba și literatura maghiară și diriginte al clasei a VllI-a, 
în care mă aflam și eu. Mi-a fost cel dintâi profesor de maghiară care m-a instruit 
sistematic și cu pasiune, după ce învățasem de la tatăl meu, Vasile, țăran luminat 
cele dintîi noțiuni de limbă maghiară.

Alături de învățarea limbii, profesorul Domokos ne-a introdus și în universul 
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inedit al unei mari literaturi, pe care am început s-o descifrăm și din, la început, 
modeste contacte directe, lectorînd și traducînd, chiar dacă cu stîngăcie, fragmen-
te poetice în românește, ajutați, bineînțeleș, de tactul pedagogic al profesorului 
nostru. Am parcurs momentele principale ale literaturii maghiare de la Mária si-
ralom, Gyulafehervári glosszák, cu opriri la bijuteriile lirice ale lui Balassi Bálint, 
cu scandarea ritmurilor clasice ale lui Vörösmarti Mihály din Zalán futása, cu 
avîntatele poezii de dragoste și eroice ale lui Petőfi Sándor, cu eposurile lui Arany 
János, cu Az ember tragediája a lui Madách Imre, dureroasele elegii erotice ale 
neînțelesului și statornicului îndrăgostit Vajda János, cu tulburătoarele poezii ale 
lui Ady Endre, atîtea și atîtea minunate pagini de proză sau teatru. Un învățămînt 
sistematic care a reușit să pună bazele unui interes care m-a făcut să revin și să 
lărgesc, în anii de mai tîrziu, contactele cu literatura maghiară. Mai țin minte încă 
și acum sute de versuri pe care le-am învățat pe dinafară; cu ele și cu altele din 
contacte din anii de studenție și de dăscălie mi-am lărgit mereu și mereu cultura 
literară maghiară, devenită una din pasiunile dominante ale preocupărilor mele, 
fără să mă consider însă specialist în acest domeniu. Tot interesul meu față de lim-
ba și literatura maghiară a fost pregătit de profesorul Domokos Sámuel; beneficiul 
meu a fost mare și, aș putea mărturisi, un noroc al meu, care a stabilit oarecum 
mersul întreg al vieții mele.” (Magyar-román filologiai tanulmányok, Budapesta, 
1984, p. 35-36.)

Profesorul Universității din Cluj și șeful Catedrei de literatură română de aici a 
predat, timp de 8 ani, și la Catedra de filologie română din Budapesta și, paralel,  
timp de un an, la Catedra de limba și literatura română din Seghedin, unde i se 
publică, în 1993, una din cele mai voluminoase lucrări, Antologia de literatură 
română (vol. I-II.), care cuprinde poezia română interbelică. Tot în acești ani lucra 
intens la ultima sa operă, apărută în pragul trecerii autorului ei în neființă, la 6 
septembrie 1996. Este vorba despre studiul masiv consacrat literaturii maghiare 
din România.

„Nu mi-am asumat, nici în glumă, mărturisește autorul Istoriei literaturii ma-
ghiare din România (1918-1989) calitatea de specialist în literatura maghiară de 
la noi. Cunoștințele de filolog, anii de studenție, biblioteca, au fost însă suficiente 
pentru a-mi oferi, după cîte cred, dreptul de a mă așterne la lucru. Tocmai de ace-
ea nu vreau să ocolesc a afirma că îmi dau seama bine de răspunderea ce mi-am 
asumat-o și de riscurile legale de ea în confruntarea cu opiniile cititorilor români 
ori cu ochiul de Argus al criticii de la noi ori din străinătate, deopotrivă. Dar am 
convingerea că o atare istorie trebuie scrisă, cu toate lipsurile ce se vor constata, 
care sunt inevitabile. Și trebuia scrisă deoarece decurge din însăși necesitatea de 
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a ne cunoaște cât mai bine, din exigența mereu înnoită de a parcurge drumurile 
care duc la apropierea noastră, la solidaritatea noastră, la frăția noastră, purificate 
de atîtea ori în istorie. Căci literatura este, fără îndoială, unul din cele mai eficiente 
mijloace de cunoaștere. Iar o istorie a literaturii maghiare din România, care se 
adresează cititorilor români, poate deschide, pe dimensiunea cunoașterii de care 
vorbeam, noi orizonturi ale frăției și bunei înțelegeri.

În sfârșit, este această încercare a mea un omagiu adus ideii de libertate, o tenta-
tivă ce țintește, cu mijloace specifice, temeiurile prieteniei, în acestă lume chinuită 
de ostilită și greu încercată de adversități de tot felul”. (p. 7.)

În ciuda modestiei, obligatorie, de altfel, pentru oricare cărturar, Gavril Scridon, 
excelent cunoscător al limbii și literaturii maghiare, prin această Istorie... (Edit. 
Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1996) deveniseră nu numai cel mai devotat, ci și cel 
mai înzestrat cunoscător al domeniului în discuție ridicat din rîndul exegeților 
români.

Prezentarea literaturii maghiare din Ardeal o începe cu anul 1918 și o termină cu 
1989, dată ce inaugurează o cotitură în istoria României. Cele 7 decenii de litera-
tură maghiară sînt împărțite în două perioade distincte: perioada dintre cele două 
războaie mondiale (1918-1944) și cea postbelică (1945-1989). Autorul acordă o de-
osebită atenție cadrului politic și cultural de la începutul perioadei cercetate. Ca-
pitolul Începuturile vieții literare, axat pe descrierea trăsăturilor specifice ale vieții 
literare maghiare de după unirea Transilvaniei cu România, pe publicistica și edi-
tarea de cărți, pe cultura, arta, știința vremii, este urmat de prezentarea curentelor 
literare și ideologice, în frunte cu transilvanismul, „doctrină cu evident substrat 
politic, care subliniază autonomia culturii ardelene pe baza existenței unei conști-
ințe, a unui suflet ardelenesc specific”’, unul din inițiatorul ei fiind Kós Károly și 
îmbrățișată apoi de revista Új Erdély. „Doctrina transilvăneană, precizează auto-
rul, în laturile ei progresiste sau confuze s-a constituit pe două coordonate: de spa-
țiu geografic și de timp. Coordonatele geografice ale doctrinei sunt oferite de pei-
sajul Transilvaniei, fără egal ca frumusețe, peisajul acesta trebuie iubit și cultivat și 
pentru faptul că el reprezintă pământul natal. Peisajul ardelenesc a fost leagănul, 
de-a lungul veacurilor, al vieții sociale și a produs o spiritualitate cu totul specifică, 
o mentalitate proprie. Este vorba despre o geografie aparte, nu numai fizică ci și 
morală. Coordonatele istorice ale teoriei le oferă ideea că, din vechi timpuri și până 
în secolul XX, ungurii din Transilvania n-au trăit izolați, ci laolaltă cu românii și 
sașii. Această conviețuire a fost marcată de influențe reciproce, ceea ce a dus la 
apariția unui spirit specific locului, la o concepție proprie despre lume. Un atare 
spirit - concept cam vag, cețos - ar trebui cultivat și în continuare, ca recunoaștere 
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a destinului comun, așa cum îl arată istoria milenară a Transilvaniei. Ardealul re-
prezintă și un punct de convergență a culturilor apuseană și răsăriteană (mișcările 
pentru reformă sunt numai un exemplu), un loc de fuziune spirituală între trăsă-
turile etnoistorice specifice locului și spiritului european. Locuitorii Transilvaniei 
pot găsi în istorie argumente de conviețuire cât și de apropiere culturală. În fine, 
ungurii din Transilvania ar fi superiori celor din Ungaria, pentru că ei pot fi păs-
trători mai fideli ai elementelor de cultură străveche și mai înzestrați intelectual.

Propovăduitorii transilvanismului stăruie asupra respectării tradiției democra-
tice, militează pentru o atitudine liberală și pentru un umanism atotcuprinzător. 
Ei cer o literatură independentă, recomandă cultivarea tradiției locale, impun 
un atașament idolatru față de pământul natal. Unii scriitori satisfac mai nuanțat 
asemenea comandamente (Kós Károly, Szentimrei Jenő, Tamási Áron). Esențială 
rămâne conviețuirea populației din Transilvania (maghiari, români și sași) în lu-
mina datelor din trecut (unele opere, mai ales romanul istoric și unele povestiri, 
scot la iveală tradițiile acestei conviețuiri, d.e. Kós Károly). Literatura caută laturile 
etice ale conviețuirii, ale vieții contemporane, într-o strânsă corelație cu natura.

„Transilvanismul prezintă însă și elemente negative. Înainte de toate conceptul 
de suflet sau conștiință ardeleană este foarte vag, chiar confuz. Iar autonomia în 
primii ani are un obiectiv clar: izolarea în general de viața politică a României. În 
fine, sentimentul naturii (o notă pozitivă) este înțeles uneori ca posibilitate de eva-
dare din fața realității așa cum și idealizarea trecutului nebulos poate înlătura per-
spectiva istorică. În ansamblu, în operele literare sau în articolele teoretice transil-
vaniste se constată atât lipsa de unitate cât și contradicțiile doctrinei, caracterul ei 
eclectic. Urmărind, de pildă, scriitorii care au colaborat la revista Erdélyi Helikon, 
se poate ușor constata că „geografia” operelor lor prezintă aspecte diferite, cu rare 
conformități de suprafață, față de tipul transilvanist. Punctele de vedere sunt și 
ele diverse:alături de conservatorism se manifestă și un spirit modern, nu o dată 
chiar avangardist, ceea ce dă transilvanismului o coloratură interesantă (un bun 
exemplu îl oferă opera lui Tamási Áron). Mișcarea este și o manifestare romantică 
în literatura maghiară din România.”

După o schiță a „dinamicii editoriale” și a grupărilor literare, autorul stabilește 
în acest sector cîteva perioade distincte cu scopul de a facilita orientarea cititorului 
mai puțin avizat. Astfel, după înființarea, în 1924, a casei de editură sub numele 
Erdélyi Szepműves Céh (Corporația ardeleană a artelor frumoase), începe, după 
autor, o nouă etapă în istoria literară a ungurilor din România. Din colaborarea, 
în 1926, a întemeietorilor corporației (Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti Ernő etc.) 
cu societatea literară Helikon, se naște revista Erdélyi Helikon (1928) care apare 
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pînă în 1944, jucînd un rol determinant în literatura maghiară transilvăneană. 
Între timp, la revista Korunk se conturează o direcție literară realistă, de stînga 
(1926). Între 1930-38 se dezvoltă o literatură generată de criza generală din anii 
‚30 și agravarea vieții internaționale. Anii din pragul ultimului război mondial 
aduc intensificarea mișcărilor politice și sociale, precum și a celor naționale. La 
întîlnirea din 2-4 octombrie 1937 de la Tîrgu Mureș se cere respectarea drepturilor 
democratice și lărgirea acestora în toate domeniile vieții de minoritate. Urmează 
apoi perioada de după dictatura regală din 1938, agravată de dictatul de la Viena 
(1940), descrisă în felul următor: „Literatura maghiară din România a cunoscut un 
regres rapid după dictatul de la Viena din august 1940, care a dat Ungariei hortyste 
partea de nord a Transilvaniei. Noile autorități s-au dovedit mai neînțelegătoare 
decât cele românești. Scriitorii maghiari rămași în Transilvania de nord s-au tre-
zit dintr-o dată lipsiți de acele instituții pe care le realizase generația interbelică. 
Revista Korunk este interzisă. Producția literară sărăcește. Se infiltrează literatura 
ușoară de la Budapesta, cu gusturi mercantile și mecanisme de difuzare care dove-
deau totala neînțelegere a autorităților față de problemele și situațiile specific locale 
aici, față de tradițiile literaturii celor două decenii de existență în cadrul statului 
român. Se desfășoară, fără nici o stînjenire acum naționalismul. Scriitorii rămași 
în Ardealul ocupat își divizează forțele: unii se orientează spre dreapta (cum e 
cazul lui Nyírő József), cei mai mulți caută relații cu mișcarea antifascistă ma-
ghiară (Balogh Edgár, Jordáky Lațos, Kovács György, Nagy István). Influența unor 
periodice care au reușit să supraviețuiască (Erdélyi Helikon, Pásztortűz) își pierde 
vigoarea și prestigiul. Dar tinerii scriitori de orientare populară, care debutează în 
anii premergători celei de-a doua conflagrații mondiale, au reușit să editeze la Cluj 
revista Termés (Recolta), care apare între anii 1942-1944, sub redacția lui Asztalos 
István, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Bözödi György și Szabédi László... ” (27.)

Urmează apoi o analiză competentă a evoluției poeziei (Áprily Lajos, Tompa 
László, Reményik Sándor, Bartalis János, Dsida Jenő, Salamon Ernő), a prozei 
(Bánffy Miklós, Kós Károly, Kuncz Aladár, Berde Mária, Makkai Sándor, Molter 
Károly, Tabéry Géza, Ligeti Ernő, Szántó György, Tamási Áron, Kovács György, 
Bözödi György, Nagy István), a dramaturgiei, a literaturii traducerilor și a criticii 
și istoriei literare. Literatura de după cel de-al Doilea Război Mondial, parcursă tot 
pe genuri literare, este grupată în două compartimente. În poezie, generația con-
tinuatorilor este reprezentată de Horváth Imre, Szemlér Ferenc, Szabédi László, 
Horváth István, Méliusz József, Kiss József, Létay Lajos, Majtényi Erik, Kányádi 
Sándor, Székely János), iar generația Forrás de Páskándi Géza, Lászlóffy Aladár, 
Fábián Sándor, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Csaba, Cseke Gábor, Csiki László, 
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Balla Zsófia, Markó Béla etc. În proză, generația continuatorilor este marcată de 
nume ca Asztalos István, Tamás Gáspár. La capitolul „prima generație postbeli-
că” figurează Hornyák András, Szász János, Panek Zoltán, Huszár Sándor, Szabó 
Gyula, iar la generația Forrás Bálint Tibor, Pusztai János, Bodor Ádám, Veres Zol-
tán, Vári Attila. Dramaturgia, mai slab reprezentată decât celelalte specii literare, 
este cultivată cu succes apreciabil de prozatorii și traducătorii Szemlér Ferenc, Mé-
hes György, Sütő András, Deák Tamás, Kocsis István, g.a.m.d. Sînt apoi relevați 
minuitorii de condei care au excelat in domeniul reportajului literar: Beke György, 
Domokos Géza, Mikó Ervin, Cseke Péter, Gálfalvi György. Urmează o lungă lis-
ta a traducătorilor, unii, cum sînt Franyó Zoltán, Szemlér Ferenc, Méliusz József, 
Bodor Pál etc., remarcabili. Istoria și critica literară este profesată cu o deosebită 
dăruire de Réthy Andor, Kakassy Endre, Jancsó Elemér, Kacsó Sándor, Balogh Ed-
gár, Csehi Gyula, Mikó Imre, Szőni Pál, Maros Péter, Engel Károly, Dávid Gyula, 
Láng Gusztáv, Kántor Lajos, Mózes Huba, Cseke Gyimesi Éva.

Opera profesorului Gavril Scridon a apărut într-un moment istoric favorabil, 
când destinele celor două popoare par a fi îndreptate, din ambele părți, spre o 
conciliere și o conviețuire durabile așa cum dorea autorul ei: „Cartea de față se 
constituie într-un apel la ințelegere și armonie, la împreună lucrare.”

Conviețuirea – Együttélés, 1997, nr. 1, p. 84-88.
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Actualitatea lui Ady Endre
120 de ani de la nașterea poetului

În anul acesta se împlinesc 120 de ani de la nașterea celui 
mai mare poet al ungurimii din sec. XX - Ady Endre. Îi 
plăcea să accentueze că „a venit din vechiul Partium, 

prin urmare nu din Ardeal și nu din Ungaria”, sugerînd, 
parcă, posterității independența de gîndire și ideea că, deși 
a fost, după origine ungur pînă la măduva osului și a scris în 
limba maghiară, îmbogățind-o cu multe frumuseți lingvis-
tice, se consideră poetul tuturor popoarelor din Bazinul 
Carpaților. Rîndurile memorabile, citate, într-o perioadă, 
pînă la compromitere, nu sînt sloganuri de conjunctură po-
litică, ci țîșnesc din convingerea profundă și crezul lui poli-
tic incontestabil, documentat prin o activitate poetică și 

jurnalistică inestimabilă. Ele sînt tot atît de actuale ca în momentul compunerii lor:

„De ce din mii de frînte doruri
Nu crește-o uriașă vrere?

Cînd slavă, - ungară sau valahă,
Durerea-i vai tot o durere”

(trad. de E. Jebeleanu)

Că versurile lui Ady au avut un mare ecou în epocă, stă mărturie o scrisoare a 
lui Emil Isac, adresată lui Ady Endre la 26 iunie 1914, în care spune că cu toții „în 
tine văd reprezentantul Ungariei noi”. Făcînd aluzie la gravele conflicte dintre po-
poare, Emil Isac, devotat adept al ideilor lansate de Ady, ține să precizeze: „Dacă 
în această țară cuvintele tale ar fi determinante - doamne, totul ar fi altfel, alții ar 
fi oamenii”. Poetul clujean face aluzie la o mai lungă etapă a activității lui Ady ce 
se caracterizează printr-o înțelepciune, toleranță, discernămînt cu totul excepțio-
nale, ceea ce este privilegiul marilor gînditori sau al profeților.

La începutul secolului XX era deja o evidență că dacă nu se vor lua măsuri ur-
gente și eficace, conflictele etnice și sociale vor zgudui din temelii Monarhia aust-
ro-ungară, generînd probleme necontrolabile și imposibil de rezolvat în cadrul 
structurilor politice și sociale de la sfîrșit și început de veac. Văzînd problemele 
în globalitatea și complexitatea lor, dotat nu numai cu talentul unui vizionar, ci 
și cu un excepțional simț politic și o rară onestitate, deloc caracterstică unor po-
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liticieni care decideau asupra destinului națiunii, atrage din timp atenția acesto-
ra asupra catastrofei care bătea la ușa Monarhiei tot mai puțin stabile. Prilejul îl 
constituie un eveniment artistic, în 1903, reprezentarea dramei lu Iosif Vulcan, 
Ștefan Vodă cel Tînăr de către Teatrul Szigligeti din Oradea. Cu acest prilej publi-
că, în ziua premierei, la 4 martie, Ady Endre articolul Egy premier (O premieră), 
în care, după ce abordează cîteva din problemele nevralgice ale conviețuirii un-
garo-române, pledează pentru necesitatea apropierii și colaborării dintre cele două 
popoare: „Trebuie să o luăm în seamă și să ne împrietenim cu românimea conlocu-
itoare”. Evenimentul teatral oferă poetului prilejul de a semnala cîteva sarcini de 
o importanță vitală a conviețuirii celor două popoare: „Această premieră poate fi 
îmbinată cu înțelepciune de o altă, mai mare premieră: cu premiera de împriete-
nire ungaro-română manifestată deschis, în numele culturii”. Merită toată atenția 
avertismentul poetului după care edificarea unei societăți democratice nu e posi-
bilă decît împreună cu naționalitățile conlocuitoare, inclusiv românimea, ultima 
reprezentînd un potențial spiritual ce nu poate să nu fie luat în considerare. După 
ce atrage atenția asupra foametei din jurul Beiușului, chemînd la luarea măsurilor 
necesare pentru a ridica țărănimea din mizerie, Ady face următoarea remarcă: „Ne 
pare bine că activitatea lui (Iosif Vulcan - n.n.) literară a realizat întîia apropiere și 
unire culturală deschisă între ungurime și românime în Oradea și comitatul Bihor”. 
Partea cea mai interesantă a articolului este cea finală, o veritabilă profeție jus-
tificată, în fond, de istorie, dar care abia acum este, în parte, acceptată de ambele 
părți și are toată șansa să devină o chestiune de mîna a doua: „Daco- România este 
o nebunie. O fantomă este și Ungaria-Mare. Este însă un adevăr că aici ar trebui să 
trăim. Să creăm, deci, posibilitate și modalitate pentru viață. Să creăm o Ungarie 
suportabilă. Acesta este un interes comun. Aceasta ar fi o premieră!... Dacă aceasta 
nu facem, atunci pînă ce ne certăm unii cu alții și tolerăm chinul milioanelor prole-
tare,împiedicăm evoluția, progresul  consolidarea materială, ne inundă valurile!...”

La începutul veacului nostru Oradea se găsea în pragul unei etape de dezvoltare 
rapidă a vieții economice și sociale, precum și cultural-artistice. Acum apare (în 
1900, la vîrsta de 23 de ani) și Ady în orașul de pe malurile Crișului Repede cu 
versurile sale tulburătoare, cu o publicistică ce stîrnise mare vîlvă prin tonul ei 
rebel, dezmorțind sufletele și mobilizînd spiritele creatoare. Înconjurat de o plei-
adă de ziariști, poeți și scriitori talentați, autorul Cîntecului Iacobinului maghiar a 
fost un deschizător de drumuri nu numai în poezie, în publicistică sau în nuvelă, 
foarte puțin cercetată și cunoscută, ci și în istoria contactelor ungaro-române. Me-
ritul lui constă într-o abordare onestă, democratică, bazată pe o stimă reciprocă a 
conviețuirii dintre etnii, în crearea unui climat politic prielnic colaborării dintre 
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scriitorii celor două popoare, luptînd împotriva prejudecăților.
O năzuință febrilă de înnoire caracterizează literatura în general, și îndeosebi 

poezia popoarelor din centrul și estul Europei în ultimele decenii ale secolului 
XX și începutul veacului nostru. În cadrul acestei literaturi orientată spre moder-
nizarea mijloacelor de exprimare, spre mutațiile reclamate de necesitățile omului 
unei epoci ce se caracteriza prin progrese economice și tehnice spectaculoase, Ady 
ocupă un loc deosebit de important. El a salvat lirica maghiară de o penibilă criză 
ce domina acest compartiment al literaturii în urma disputelor dintre adepții lite-
raturii conservatoare și partizanii „tendinței noi”, care militau nu numai pentru 
reabilitarea eului în poezie, ci și pentru o deschidere masivă spre Occident, pentru 
însușirea suflului lui modern ce se manifesta din plin în artă în această parte a 
Europei. Prin urmare, ia și Ady drumul Parisului care era pe atunci un fel de Ba-
bilon al artiștilor moderni, adunați acolo din toate părțile Europei, dar, mai ales, 
din partea ei estetică.

În ce consta acest modernism de început de veac? Înainte de toate în voința de a 
se exprima sincer și cu toată libertatea, în abandonarea canoanelor tradiționale și 
a restricțiilor prozodice, în preferarea versului liber și al unui limbaj nou, potrivit 
abstractizării, ermetizării conțintului. Artiștii, înșelîndu-se în promisiunile burg-
heziei făcute în timpul revoluțiilor pașoptiste, se îndepărtează de la marile idealuri 
sociale reduse, în a doua jumătate a secolului XIX, la niște făgăduieli facile sau 
simple iluzii și descoperă realitățile subconștientului, frămîntările eului tot mai 
înstrăinat și dezarmat, căutînd cu un fanatism fără precedent noile mijloace de 
exprimare ale noului conținut, ale halucinațiilor provocate de epoca modernă, în-
deosebi de erorile Primului Război Mondial. Este un protest, o răzbunare, fără să 
treacă, însă, pragul, „revoluției în genunchi” a avangardei zgomotoase în timpul 
războiului și în epoca interbelică. Ady este un poet protestatar, revoluționar în 
toate privințele, în radicalismul lui, în felul de a gîndi și de a simți, în proză și în 
poezie. Dă la o parte fără șovăială canoanele literare perimate, nu însă „străvechi-
ul cînt” al celor mai mari înaintași. Ady neagă, dar nu distruge, ci construiește. 
Cînd, în 1906, publică poezia Gog și Magog (Góg es Magóg fia vagyok én), cititorii 
frămîntați de contradicțiile unei epoci ce tindea spre catastrofa mondială au auzit 
un alt sunet al poeziei maghiare decît acela cu care se obișnuiseră în deceniile 
de sfîrșit de veac, dominat de epigonii lui Petőfi. „Cu noul cînt al timpurilor noi”, 
Ady provoacă un adevărat scandal, succesul este însă imens. El distruge definitiv 
nostalgiile, cîte mai erau, ale veacului trecut, înlătură convențiile, netezind calea 
unor noi idealuri, atitudini poetice și civice. Drept urmare, el este iubit sau urît, ap-
robat sau negat de cele două lumi, între care a constituit o punte firească, printr-o 
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împletire genială a valorilor trecutului și necesitățile viitorului imprevizibil, dar 
irezistibil.

Disprețuitor al mentalităților și formelor vechi, fie ele politice, fie literare, 
„trădător” și „decadent” deopotrivă, lui i s-a dat să cînte cu o voce pătrunzătoare și 
tărăgănată: „Dunăre, Olt-la fel au graiul,/ Un grai domol și mortuar./ E vai de-acela 
care-n țara/ Lui Árpád, nu-i domn sau tîlhar” (trad. de E. Jebeleanu). Și, poate, nu 
întîmplător...

NOI, 15 augusztus 1997, nr. 33, p.5
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Ștefan Oroian 50
Și cînd se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?

(Psalmul 11,3)

Ștefan Oroian împlinește 50 de 
ani. Îl felicităm și îl sfătuim să nu 
facă caz de cele întîmplate și mai 

ales un caz de conștiință. Și nu numai 
pentru că, vorba lui C. Negruzzi, Au 
mai pățit-o și alții și o pățim cu toții 
care avem norocul să ajungem la matu-
ritate, ci pentru că a reușit să străbată 
vînturile și valurile fără să se scufunde. 
Să ne bucurăm, așadar! Să ne bucu-
răm, deoarece nu toți cei înzestrați cu 
darul vocației știu să-și navigheze ca-
targul în așa fel ca să ajungă la liman. 
Vrînd-nevrînd, îmi aduc aminte de 
destinul tragic al unui alt bătănian, tot 
atît de talentat și tot atît de „necumpă-
nit”, care dacă ar trăi, ar împlini anul 
acesta 60 de ani de la naștere. Lucian 

Magdu, căci despre al este vorba, nu a avut priceperea necesară pentru a-și salva 
talentul și a-1 converti în și mai multe și frumoase poezii și filme. Lui Oroian i-a 
reușit. Fiind un om al faptei, muncind cu sîrguința unei albine, timp de două de-
cenii și jumătate izbuti să ocupe un loc de cinste în tagma artiștilor plastici. Puțini 
dintre intelectualii noștri se pot bucura de o asemenea reputație. Oroian, pictorul 
este cunoscut și recunoscut. Despre tablourile sale s-a scris relativ mult, mai ales 
cu prilejul numeroaselor expoziții din țară și străinătate. De data aceasta dorim să 
îndreptăm atenția cititorilor spre unele îndeletniciri oroianiene mai puțin specta-
culoase și de aceea mai puțin cunoscute. Mă refer la desenele care ilustrează majo-
ritatea publicațiilor românilor din Ungaria și a unor reviste din România (Vatra, 
Familia, Panorama, Arca), la realizarea artistică a acestora, la creațiile publicate în 
albumul Culoare și formă, editat la Arad de artistul Horia Medeleanu și în volumul 
Legături (Budapesta 1985). I se recunosc meritele artistice prin primirea în asocia-
ții profesionale de prestigiu ca: Asociația Națională a Artiștilor Creatori Maghiari, 
Uniunea Mondială a Artiștilor Plastici, Asosiația Artistică din Regiunea Bichiș. La 



291

expoziția „Alföldi Tárlat” (Békéscsaba) din 1996 este distins cu premiul Asociației 
Naționale a Artiștilor Creatori Maghiari.

La capitolul „meritelor” incontestabile trebuie amintite și succesele obținute ca 
profesor de desen, ca un animator activ al vieții culturale din cadrul Uniunii Ro-
mânilor din Ungaria, ca un factor integrator al artiștilor plastici români de la moi, 
ca un întemeietor și conducător al Editurii Noi și al Corului „Pro Muzica”, al cărui 
cîntăreț este, ca redactor al săptămînalului NOI etc. Cine este în stare să facă o 
exactă enumerare a inițiativelor și realizărilor activității sale artistico-culturale? 
Nici nu e nevoie de un inventar precis, nu numai pentru că Oroian nu ține la așa 
ceva, ci și pentru faptul că avem de a face cu un om extrem de activ, dornic de noi 
și noi înfăptuiri.

Șt. Oroian este făcut după chipul și asemănarea demonilor romantici. Ei sînt o 
personificare a curajului, a răzvrătirii, a neliniștii, a neliniștii constructive, crea-
toare. Lipsa de tactică, de fariseism, „sinceritatea copleșitoare” atrag însă neplăceri 
și dușmănii. Așa a pățit și Ștefan Oroian. Toți și cei care urmează calea valorii 
morale nu știu să se descurce într-o lume în care succesul celuilalt nu este apreciat, 
ci, dimpotrivă, este receptat drept ofensă. Admirația valorii este un privilegiu al 
celor aleși. Omul prevăzător trebuie să se împace cu acest adevăr. Cei care s-au 
angajat la o luptă împotriva nepăsării, cei care vor să realizeze ceva semnificativ 
vor continua să străbată valurile și nu se vor întoarce din cale, la fel ca și Ana din 
Meșterul Manole. Un singur lucru le putem dori: să nu se scufunde, să reziste. Căci 
apa curge, pietrele rămîn. De altfel nu avem nici o iluzie...

Conviețuirea-Együttélés, Anul I, nr. 1, 1997.
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Ioan Slavici születésének 150. évfordulójára

Ioan Slavici az erdélyi román prózairodalom első 
kiemelkedő képviselője, aki romániai letelepedése 
után úgy őrizte meg - nem kis áldozatok árán - a 

transilvanistákra jellemző jegyeket, sajátos gondolko-
dásmódot, hogy egyben az összromán irodalom klasz-
szikus korszakának (századvég, századelő, 1881-1925) 
sokoldalú és iskolateremtő alakjává vált. Híres novellái 
(pl. Moara cu noroc, Gura satului, Popa Tanda, Como-
ara, Budulea Taichii, La crucea din sat, Pădureanca 

stb.) hét regénye, amelyek közül a Mara releváns, színművei, meséi munkásságá-
nak csupán egy, bár kétségtelenül legismertebb részét képezik.

Első korszakából való szépirodalmi művei mellett feltétlenül szót érdemel az er-
délyi románságról és magyar-román együttélésről írt kitűnő tanulmányai: Româ-
nii din regatul ungar și politica maghiară,1892, Românii din Ardeal,1910, Zbuci-
umări politice la românii din Ungaria, Românii de peste Carpați, 1911, Închisorile 
mele, valamint Eminescuról, Creangăról, Caragialeról és Maiorescuról megjelen-
tetett esszéi (1924), posztumusz, 1930-ban közreadott Lumea prin care am trecut c. 
sok és éles vitát kiváltó könyve, több történelmi, etnográfiai, társadalmi, gazdasági 
és pedagógiai elemzése, amelyek terjedelmük és gondolatgazdagságuk, modern 
felfogásuk révén a korszak nagyszabású és egyik legjelentősebb opusát képezik. 
Ezekben a „különutas” erdélyi író és gondolkodó számos olyan, a román nép sor-
sát érintő, s a hivatalos ideológiától eltérő, a népek együttélésével kapcsolatos kér-
déseket fogalmazott meg, amelyek mind a mai napig megőrizték aktualitásukat, s 
amelyeket igazolt a történelem.

Ioan Slavici 150 évvel ezelőtt, 1848. január 18-án az Arad melletti Șiria-Világo-
son, tehát az európai forradalmak és szabadságharc évében született. Tanulóévei-
ben még élénken él az emberek emlékezetében mindaz, ami az 1848-as forradalom 
idején történt, a súlyos konfliktusok által okozott sebek, mint ahogy aggódva te-
kintenek a további együttélés problémájára is. Slavici fiatalon, Világos környékén 
ismeri meg az 1848-as eseményeket, de ezek mozgatórugóját behatóbban az 1869-
ben megkezdett bécsi egyetemi évei alatt, Eminescu, bucovinai és erdélyi fiatal 
román értelmiségiek véleményének hatására érti meg és alakítja ki felfogását az 
európai népeket foglalkoztató alapvető fontosságú, a népek nemzetté válásának, a 
nemzeti önrendelkezés és egyenjogúság, majd a nemzeti államok megalakításának 
kérdéskörével kapcsolatban. A nemzeti öntudatra ébredés, a nemzeti eszme térhó-
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dításával párhuzamosan jelentkezik egy semmivel sem nyomasztóbb és elodázha-
tatlanabb kérdés, a társadalmi igazságosság megteremtése, a feudális viszonyok 
felszámolása és a polgári demokratikus társadalom megteremtésének igénye.

A két, egymással szoros kölcsönhatásban álló törekvés az 1848-as magyar forra-
dalom és szabadságharc idején együtt jelentkezik és Kossuthék egyszerre hirdetik 
meg a szabad, a Habsburg- háztól független és a modern polgári Magyarország 
megteremtésének programját. Ez a 12 pontba foglalt program (az utolsó kivételé-
vel) a magyarsággal együttélő nemzetiség számára is elfogadható volt. Míg a job-
bágyfelszabadításban, a demokratikus polgári társadalom kiépítésében viszonyla-
gos egyetértés mutatkozott, a nemzeti kérdés megoldásában a vélemények távolról 
sem voltak egységesek. A magyaroknál a mérsékeltebb Széchenyi Istvánnal szem-
ben a radikálisabb Kossuth-szárny kerekedett felül. Kossuth kérlelhetetlennek bi-
zonyult a magyar politikai nemzet megteremtésében, amelybe beleértette a más 
nyelvet beszélő nemzetiségeket is. A magyar forradalom vezéralakja keményen 
harcolt a németesítés ellen, s a magyar haza megteremtéséért, de sokáig érzéket-
lennek bizonyult a magyar nemesektől, földesuraktól függő nem magyar lakosság 
nemzeti törekvései iránt. Azt a szabadságot, amelyet saját népének kívánt kivívni, 
más népeknek biztosítani nem akarta. Politikai rövidlátására júliusban döbbent 
rá, s e hónap 14. napján Nicolae Bălcescuval együtt aláírja Szegeden a magyar-ro-
mán Megbékélési tervezetet, majd 28-án megalkotja a Szemere Bertalan minisz-
terelnök nevével fémjelzett nemzetiségi törvény tervezetét, amelyet a forradalom 
bukása miatt sohasem alkalmazhattak.

A független magyar nemzeti állam illúziónak bizonyult, a magyarságnak ki 
kellett békülnie Beccsel, s Bécsnek Budapesttel. 1867-ben megtörtént a kiegye-
zés, létrehozták a sokat szidott és sokak által dicsért Osztrák-Magyar Monarchiát, 
Kossuth pedig az emigrációban jutott el a népek egyenjogúságán alapuló Dunai 
Konföderáció gondolatáig.

Az öntudatra ébredt, s immár történelemformáló erőként fellépő erdélyi román-
ság a magyarokéval hasonló célokért szállt síkra, bár nem rendelkezett ugyanaz-
zal a történelmi háttérrel, mint a magyarság. Közismert, hogy a románság még 
mindig több fejedelemségben, szétszórtan élt. A három fejedelemség lényegében 
idegen protektorátus alatt állt, Moldvában és Havasalföldön az oroszok, illetve a 
törökök, Erdélyben a Habsburgok gyakorolták a hatalmat. Az erdélyi románok sok 
vonatkozásban jobb helyzetben voltak, mint a Kárpátokon túli románok, nemzeti 
öntudatuk is jóval fejlettebb volt. Ezért abban a tudatban jutottak el az 1848-as 
forradalom küszöbére, hogy a több évszázadon át tartó jobbágyrendszer összes 
szenvedéséért kizárólag a magyar földesurak felelősek. „Mit tudtuk mi, -írja Ma-



294

gyarok és románok (Budapest, 1894) c. munkájában Grigore Moldovan-, hogy a 
jobbágyrendszer nem magyar találmány? Európai látkörünk nem volt... Hiába sza-
badított fel minket 1848-ban a magyar. Nem hittük, hogy új nép álljon előttünk, új 
eszmékkel, új rendszerrel, egészen új világgal; hogy a szabadság igaz fáklyáját lo-
bogtatja előttünk... mi összes szenvedéseinket az „ungur” számlájára írtuk fel, mert 
a nemesség magyar volt, földesurak kiváltságaikat magyar kézből nyerték...Ilyen 
csordultig megtelt pohárral a kezünkben, ilyen romlott erkölcsökkel számoltunk le 
1848-ban a magyarral... Mi 1848-ban születtünk újjá, örökre, kár, hogy születésünk-
kel megöltük az édesanyát, a hazát.” (p. 5-8). A két nép hosszú történetében talán ez 
volt (1848) a legalkalmasabb pillanat arra, hogy egymással örök, őszinte frigyet kös-
senek, vállvetve küzdjenek az ország függetlenségének harcában egy szabad, önálló, 
alkotmányos állam megteremtéséért. Ha így egyesülve győztünk volna, minő más 
állapotaink volnának ma?” (p. 34.) Grigore Moldován rezignált, 1894-ben írt sorait 
három ok miatt idéztük: 1. Az 1848-as forradalom az erdélyi románság számára is 
meghozta a jobbágyság felszabadítását a feudális terhek alól, s megnyitotta előttük 
a polgárosodás, a felemelkedés útját; 2. Ennek ellenére az erdélyi románság vezetői 
nem a társadalmi felemelkedésnek adtak prioritást, hanem a nemzeti érdekeknek/ 
sérelmeknek. E két kérdés megítélésében mutatkozó eltérések miatt szakadt két 
részre a magyarországi és az erdélyi románság, ami lényegében 1905-ig, illetve a 
trianoni döntésig tartott 3. Ioan Slavici gondolkodását is az a dilemma foglalkoz-
tatta, hogy melyik elemnek adjon elsőbbséget, a társadalmi vagy a nemzeti érde-
keknek, hiszen a kettő között mindig is volt egy bizonyos fokú diszharmónia, ami-
re Grigore Moldován is hivatkozik.

Az 1848-as erdélyi román forradalom vezetőinek is abban kellett nagy hordere-
jű, jövőjüket, s egyben a magyar-román együttélést meghatározó döntést hozniuk, 
hogy a szabadság és a társadalmi felemelkedés zászlaja alá sorakoznak-e fel, vagy 
a nemzeti-nemzetiségi érdekeket helyezik-e előtérbe. A románság kisebbik része, 
elsősorban a máramarosi, a bihari, a Körös-vidéki és a bánsági románok a tár-
sadalmi érdekeket tartotta fontosabbnak, ezért a magyarokkal együtt harcolnak 
az emberi és társadalmi jogokért, s a történelmi Magyarország keretében kívánja 
nemzeti érdekeit érvényre juttatni, jogegyenlőségét kiharcolni. Ezt a vonulatot erő-
sítette Nicolae Bălcescu és hívei, akik felismerték a történelmi pillanatot, amely a 
népek szabadságának kivívásához és a társadalmi haladás megalapozásához kínált 
soha vissza nem térő alkalmat. Csak a magyar forradalom győzelme esetén nyílt 
volna ugyanis lehetőség a Kárpátokon túli román forradalom újbóli felélesztésére, 
az orosz és a török uralom alóli felszabadulásra. Ez a szándék vezérelte Nicolae 
Bălcescut, aki egyébként a nemzeti kérdésben is jóval messzebbre látott és nagyobb 
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rugalmasságról tett tanúbizonyságot, mint Kossuth Lajos és más korabeli forra-
dalmárok; másrészt neki köszönhető, hogy létrejött végül is a szegedi megegyezés. 
Más álláspontra helyezkedett Avram Iancu és Andrei Șaguna, akik az 1848. májusi 
balázsfalvi gyűlés határozatával összhangban a nemzeti érdekeket, a románság-
nak, mint önálló nemzetnek az elismerését és Erdély függetlenségének megőrzését 
helyezték előtérbe. E követelések teljesítését Bécstől várták, szembefordulva a ma-
gyar forradalommal és szabadságharccal és egyben azokkal a románokkal is, akik 
Budapesttől vártak jogorvoslatot nemzeti sérelmeikre. Ez a kettősség, Budapest 
és Bécs közötti vergődés végigvonul a magyarországi és az erdélyi románság tör-
ténetén a XIX század elejétől, lényegében a reformkortól a trianoni döntésig, sőt, 
például Slavici esetében, azt követően is. Erre számos bizonyíték áll rendelkezé-
sünkre. Ezúttal csak egy példát idéznék Slavici-tól, aki 1909-ben írt Ziua de 3 mai 
1848 című cikkében ezt mondja: „Au trecut vremuri grele peste noi și-n trecerea lor 
ne-am încredințat că aveau multă dreptate cei ce susțineau la 3 mai 1848 că nu e 
pentru român putință de dezvoltare culturală, nu e viață națională în statul ungar 
și că nici libertate, nici egalitate, nici înțelegere frățească între român și maghiar nu 
e cu putință.

Maghiarii au voit atunci și vor azi o Ungarie independență, pentru ca să fie a lor 
și numai a lor. Nu spuneau aceasta atunci, dar azi o mărturisesc fără de înconjur.

Tot mai stăm, însă, la îndoială dacă aveau ori nu dreptate cînd susțineau că, 
răzămîndu-se pe Împăratul, pot românii să-și asigureze libertatea de dezvoltare cul-
turală.

În trecerea vremurilor grele, care au urmat, tot mai mult a străbătut temerea că 
acea Împărăție Habsburgică, în care e loc și pentru români nu mai e cu putintă, și 
că împăratul puternic și înțelept, care vrea și poate să-i ocrotească pe români, nu 
se mai reivește. Ba nu sunt puțini nici cei ispitiți de gîndul că Împăratul s-a unit cu 
maghiarii, vrea ca ei să-i stingă pe români de pe fața pămîntului ungar și-i ajută în 
lucrarea lor de distrugere.”

Pályája kezdetén, amely lényegében egybeesik az osztrák-magyar kiegyezéssel, 
Ioan Slavici a románok kulturális egységének képviselője. Számtalanszor kitér 
arra a vitára, amelynek a középpontjában az a gondolat áll, a politikai vagy a kul-
turális egység megteremtése-e a megfelelő sorrend. Slavici következetes maradt 
abban, hogy mindenekelőtt a románság kulturális egységének megteremtésére kell 
törekedni. Mai terminológiával ezt úgy definiálhatnánk, hogy ő nem a politikai 
nemzet és az arra épülő román nemzeti állam, hanem a kulturális nemzet híve volt. 
Másképpen szólva: Ioan Slavici-ban a Nyesztertől a Tiszáig ívelő egységes román 
kultúra és nyelv eszményképe élt. E nagy földrajzi területen élő románok szolida-
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ritását, együttműködését nem szűk nemzeti határok között, hanem a Kárpát-me-
dence többi népével együtt egy erős, életképes föderatív állam keretében képzelte 
el. Nyilván abból a valóságból indul ki, hogy egy poliglot térségben nem lehetséges 
tiszta nemzetiségű államot létrehozni, hiszen a politikai és a nemzeti határok nem 
eshetnek egybe. Ezért Slavici és sokan mások kortársai közül a különböző nemzeti 
érdekeket kielégítő, a nemzeti egyenjogúságon alapuló konföderációban gondol-
kodott, s nem nemzeti államban. Az Osztrák-Magyar Monarchiát kiindulópont-
nak, alapnak, legfeljebb „szükséges rossznak” tekintette, amelyet nem szétverni, 
hanem úgy kell átalakítani, hogy más népeket és területeket is magába foglaljon 
és a jogegyenlőségen alapuljon. A közép- és kelet-európai népeket csak így lehet a 
fejlettebb nyugat-európai társadalmakba integrálni. Slavici és nemkevés kortársa 
így képzelte el a nemzeti és társadalmi érdekek harmóniájának megvalósítását. E 
koncepció elméleti részével Slavici nem foglalkozott, de felfogása egybeesik Aurel 
Popovici-nak az Osztrák-Magyar Monarchia föderális állammá való átalakítását 
célzó erőfeszítéseivel. Erre -véleményük szerint- azért volt szükség, mert a Monar-
chia, mivel két uralkodó nemzet dominanciáján alapul, nem alkalmas a számos 
nemzetiség jogegyenlőségének szavatolására. A Monarchia úgy viselkedett, mint 
egy francia típusú nemzeti állam, összes negatív következményeivel együtt. Ezt 
a nemzetállam, illetve politikai nemzet felfogásán alapuló államot egy sokszínű, 
egyenlő jogokat biztosító kulturális nemzet kritériumának megfelelő álammá kí-
vánták átalakítani Popovici-ék.

Nagyon leegyszerűsítve, ez Ioan Slavici koncepciója a nemzeti kérdéssel kapcso-
latban, amelyhez következetes maradt élete végéig. Ebből következik fellépése az I. 
világháború idején az egységes román nemzeti állam megteremtése ellen, vállal-
va a mellőzést, a kirekesztést, nem egy alkalommal a megalázást. Hogy ez utóbbi 
milyen mérvű és jellegű volt kitetszik a nacionalizmus örvényébe került Octavian 
Goganak a „renegát” Slavici ellen költött Un scriitor vîndut című verséből is:

Nu-i simți în noaptea ta de jale,
Cum vin convoi întunecat,

Eroii scrisurilor tale
Și ți s-apropie de pat?

Vin popi bătrîni cu barbă sură,
Țărani cu chip însîngerat,

Vin să te blesteme din gură,
Vin să te-ntrebe de păcăt.
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Și spune-mi nu te-ncearcă oare,
Un vis cumplit, un vis urît;
Că mîna lor răzbunătoare

Te-a strînge într-o zi de gît?

Az I. világháború utáni történelmi események alakulásai nem igazolták Slavi-
ci-nak a román nemzeti állammal kapcsolatos nézeteit. Aki figyelmesen olvassa 
azonban Slavici műveit, rájön, hogy gondolkodása mennyire megelőzte a nemzeti 
eszme bűvöletében élő kortársait. Támadóinak ezt válaszolja: „Cei mai haini duș-
mani ai neamului românesc sînt cei ce îndeamnă să facem ce au făcut maghiarii 
și să nu le lăsăm cea mai deplină libertate acelora dintre concetățenii noștri care 
nu sînt români.” Irodalmi művei is ezt a nacionalizmustól mentes, a humánumra, 
a toleranciára épülő szemléletet tükrözik. A múlt század végén, amikor a térség 
nemzetiségei között kibékíthetetlennek látszó konfliktus keletkezett, kevesen vál-
lalkoztak arra, hogy olyan megértőén, emberien, modern felfogásban oldja fel azt 
az előítéletektől terhes légkört, amely a román Persida és a német Națl házassága 
okozott az eltérő nemzetiségi emberek tudatában (lásd Mara c. regényét). A vegyes 
házasság akkor felért egy szentségtöréssel. Slavici képes volt szétfeszíteni ezeket a 
korlátokat. Édesanyja bölcs intelmein nevelkedett és azok képezik mind politikai 
felfogásának, mind szépirodalmi műveinek alapját, amikor a nemzetiségi proble-
matika kerül középpontba: Cînd întîlnești în calea ta un român - îmi zicea mama- 
să-i zici: „Bună ziua!”, dar maghiaruiui să-i zici: „Jó napot!”, iar neamțului: „Gutten 
Tag!”, și treaba fiecăruia dintre dînșii e cum iți dă răspuns. Tu datoria să ți-o faci și 
fată cu cei ce nu și-o fac pe a lor față de tine.”

Kell-e ennél aktuálisabb, megszívlelendőbb üzenet az egyesült Európába igyekvő 
utókor számára?! Hogy végül is kit igazolt a történelem, aligha lehet kétséges.

*Románia budapesti Kulturális Központjában 1998. május 22-én tartott előadás 
szerkesztett változata.

Conviețuirea – Együttélés, 1998, nr. 4 – 1999, nr. 1, p. 141-144.
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Coordonatele concepției naționale a lui Ioan 
Slavici

În ziua de 18 ianuarie 1998 se vor împlini 150 de ani de la nașterea lui Ioan 
Slavici. Totuși, comunicarea de față își are punctul de plecare nu în acea ca-
tegorie a lucrurilor pe care obișnuim s-o numim „omagiu” adus unui mare 

scriitor și gînditor al trecutului nostru, ci într-o curiozitate care mă preocupă din 
anii studenției, cînd mi-am dat seama de discrepanța care mi se părea că există 
între aprecierile extrem de pozitive ale profesorilor mei de la Budapesta și a cer-
cetătorilor din Ungaria cu privire la viața și activitatea lui Ioan Slavici și rezervele 
românilor de „dincolo” față de atitudinea gînditorului transilvănean pentru po-
ziția pe care a adoptat-o față de problema națională. Că este ceva la mijloc, de-
venise pentru mine tot mai evident cînd am elaborat studiul despre Iosif Vulcan 
și revista Familia. Atunci, prin anii 1960-62, m-am izbit întîia dată de problema 
„renegaților”. În revista Amicul școalei din Sibiu, redactată de Visarion Roman, 
începe Vulcan lupta împotriva așa-zișilor „renegați’’, chestiune mult discutată în 
epocă. Același subiect revine și în romanul Ranele națiunii (Budapesta, 1876) și în 
poezia Către renegați (1893), care este de fapt un blestem adresat „ființelor necura-
te” și are menirea să condamne pe „trădătorii” intereselor naționale:

Cînd aș putea, aș scrie p-a cerului-nălțime
Cu litere neșterse, cu fulger lucitor,

Aș scrie-al vostru nume, să nu vă uite nime,
Să știe toată lumea că furăți trădători.

Din romanul Ranele națiunii al lui Vulcan aflăm că în acea epocă, mai ales în 
zonele ungurene, erau mulți „renegați”, „vînzători” sau „trădători” de neam. Print-
re ei se numără și Grigore Moldovan, profesorul de limbă și literatură română de la 
universitatea maghiară din Cluj. „Vina” lui Grigore Moldovan a fost, printre altele, 
că se considera un adept al conviețuirii pașnice a celor două popoare în cadrul 
„Ungariei istorice”, din care făcea parte și Ardealul. Profesorul clujean, îndemnat 
de dorința de a arunca o rază de lumină asupra cauzelor care au generat conflic-
tele dintre unguri și români, în 1894, în cărticica Magyarok, románok, nu ezită să 
spună cîteva lucruri dureroase, dar nu lipsite întru totul nici astăzi de semnificații. 
Să-l ascultăm: „Kijelentem, mi románok nem szeretjük és nem szerettük a magyart! 
Oly reális valoság ez, amit sem elmagyarázni, sem elpalástolni nem lehet... A mi 
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füleinkben ez a szó „ungur” sajátosan hangzik. Jelentése: nem véred, nem vallásod, 
nem jobarátod; ellentéted erkölcsben, hitben, gondolkodásban; olyan valami, ami-
nek szelleméből semmit sem szabad átvenni, amellyel vegyülni vérfertőzes, bűn. Az 
„ungur” szóból a román fül kiérezte a fenyegetést, a bajt; annak hallatára szívében 
nyilalt az átélt szenvedés. Sok századnak a szenvedése, keserűsége és fájdalma össze-
foly ebbe a szóba. 1848-ig a jobbágyrendszernek összes kínszenvedéseit az „ungur” 
számlájára írtuk fel. A szenvedés majdnem ezer esztendőn át tartott; lehet képzelni, 
mily hosszú lehet a számla, mennyi sok minden lehet felírva, mennyi könny áz-
tathatta a papírt! Mit tudtuk mi, hogy a jobbágyrendszer nem magyar találmány? 
európai látkörünk nem volt...

Hiába szabadított fel minket 1848-ban a magyar. Nem hittük, hogy új nép álljon 
előttünk, új eszmékkel, új rendszerrel, egészen új világgal; hogy a szabadság igaz 
fáklyáját lobogtassa előttünk... mi összes szenvedéseinket az „ungur” számlájára ír-
tuk fel, mert a nemesség magyar volt, a földesurak kiváltságaikat magyar kézből 
nyerték...

Ilyen csordultig megtelt pohárral a kezünkben, ilyen romlott erkölcsökkel számol-
tunk le 1848-ban a magyarral... Mi 1848-ban születtünk újjá, örökre, kár, hogy szü-
letésünkkel megöltük az édesanyát, a hazát.” (5-8.1.)

„A két nép hosszú történetében talán ez volt (1848 n.n.) a legalkalmasabb pillanat 
arra, hogy egymással örök, őszinte frigyet kössenek..., vállvetve küzdjenek az ország 
függetlenségének harcában egy szabad, önálló, alkotmányos állam megteremtéséért. 
Ha így egyesülve győztünk volna, minő más állapotaink volnának ma?” (34.1.)

„Elismerem, hogy ezt a helyrehozhatatlan hibát mi követtük el, s ezzel mi vetettük 
meg alapjait a mai szeretetlen állapotoknak, súrlódásoknak.” (35.1.)

„A nemzetiségek nem sorakoztak fel a „szabadság” és „jogegyenlőség” zászlaja alá, 
ezért a magyarság a nemzetiségek iránti megvetéssel érkezett 1867-hez, mellyel új 
korszak kezdődik az ország életében. Adva volt azonban a lehetőség, hogy mindnyá-
jan egy szívvel és egy lélekkel dolgozzunk az álam felvirágoztatásán... Az újkor kez-
detével kezdődnek azonban a hibák és mulasztások is, melyeknek hosszú láncolata 
lenyúlik a mai kormányig. „(36.1.)

„Minket Bécs nevelt. Budapest sohasem vonzott. 1693-tól mi Bécstől nyertünk 
minden biztatást, Budapesttel nem volt semmi összeköttetésünk. Vérünkbe ment 
át az „împărat”, a „császár” fogalma, akihez a földesurak önkénye ellen gyakran 
panaszkodtunk, sokszor sikerrel.

A nép gyakran felkiáltott:
Împărate fă dreptate,
Dacă crezi în Zeitate!
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1867-ben mindennek meg kellett volna változnia. Nem a mi hibánk, hogy a ma-
gyar állam nem lett független, s hogy az udvartartás és hadsereg a nemzetiségek 
útját biztosították, nyitva hagyták Bécs felé. „(10.1.)

„Mi 67-ben is Béccsel kacérkodtunk, Budapestet rossz talajnak tartottuk aspiráci-
óinkra nézve, levegőjéhez tüdőnk hozzá nem szokott. A magyar törvényhozás nem 
vizsgálta meg ütőerőnket. Meg se fontolta, mit adhat nekünk, mit vehet el tőlünk, 
mit bír el az állam szuverenitása, mit nem, s már 1868-ban megalkotta a nemzeti-
ségi törvényt...

Bár soha se alkotta volna meg! Mert ha megalkotta, meg kellett volna tartania, de 
nem tartotta meg. (11.1.)

„Növelte a szerencsétlenséget a további tapintatlanság, hogy román férfiainkat az 
addig elfoglalt hivatalukból a kormány felmentette; akiket tehát meg kellett volna 
nyerni az új rendszernek, akik hivatva lettek volna közöttünk az új rendszer el-
fogadását prédikálni, azokból csináltak ellenséget, akik aztán gyűlöletet hirdettek 
minden irányban”. (13.1)

A magyarság, aki 1867-ben ismét ura lett hazájának, nem tudott felejtem, fátylat 
borítani a múltra és a múlt hibáiból okulni, kíméletlenül felszaggatták a hegedő 
sebeket, nemhogy ezek valaha begyógyuljanak. De nem okultak a románok sem, 
eltávolodtak a magyarságtól, a hazától. De az úr a magyar volt, tehát neki kellett 
volna tapintatosnak, óvatosnak lennie.

„Elismerem, hogy a királyhágón-túli részek magyarsága egészen elüt az erdélyiek-
től; a nemzetiségekkel való érintkezésben tapintatosabb, türelmesebb, szeretetremél-
tóbb. Meg is van az eredménye, mert ott a románság is türelmesebb, hajlékonyabb 
és érintkezéseiben gyöngédebb a magyarokkal szemben. A magyar alkotmányosság 
iránt pedig több érzékkel bír.” (32.1.)

În acest context politic apar, la începutul anilor 1870, pe scena luptei naționale 
Ioan Slavici, Mihai Eminescu și alții. De altfel, acesta este anul debutului ca jurna-
list al lui Mihai Eminescu, inaugurat cu cele trei articole publicate în Federațiunea 
pestană a lui Al. Roman și care, fiind îndreptate impotriva ungurilor și a dualis-
mului austro-ungar, au avut un mare răsunet în epocă. Ioan Slavici intră în arena 
politică tot în acești ani, fiind în curent cu disputele aprinse care s-au încins și în 
rîndul românilor o dată cu încheierea, în 1867, a pactului dualist austro- ungar.

Pentru intelectualitatea română de dincolo de Piatra Craiului, anularea tradițio-
nalei autonomii constituționale a Ardealui a provocat un adevărat coșmar, consti-
tuind principala piatră de încercare a conviețuirii celor două popoare. Principalele 
revendicări ale românilor din Ungaria erau în această epocă următoarele:
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1. Idependența Transilvaniei;
2. Unitatea culturală a tuturor românilor (cu un termen preferat de către isto-

ricii contemporani: conștientizarea ideii de națiune culturală);
3. Asigurarea drepturilor politice (de vot, de întemeiere a partidelor politice, a 

asociațiilor culturale etc.);
4. Dreptul de folosire a limbii române în viața politică și socială (în fața legii, 

în administrație);
5. Dreptul de înființare și susținere a școlilor confesionale și de stat;
6. Autonomia bisericii ortodoxe și greco-catolice.

O bună parte a istoricilor români mai adaugă la aceste revendicări recunoașterea 
românilor din Transilvania ca o individualitate politică, ca o națiune aparte cu 
drepturi egale. În această ordine de idei vreau să fac două precizări. 1. Proiectul de 
împăciuire, semnat de Kossuth și Bălcescu, la Seghedin, în ziua de 14 iulie 1849, 
recunoaște și respectă o bună parte a revendicărilor românilor, inclusiv accepta-
re faptului că ei constituie „o naționalitate desclinită” (în varianta franceză „une 
naționalité á part”, în textul maghiar „külön népesség”), cum rezultă din textul 
acestui document, dar nu și recunoașterea ca o națiune politică.

Proiectul de împăciuire
1. Românii formînd o naționalitate desclinită vor fi însemnați d-aci înainte în 

actele publice supt numele lor de români.
2. Guvernul unguresc, dorind libera desvoltare a tuturor naționalităților ce fac 

parte din Ungaria, acordează garanțiile naționale următoare:
3. Întrebuințarea diplomatică a limbei ungurești netrebuind a se întinde fără 

numai asupra legislației, a administrației treburilor publice și guvernamentale 
și într-atît numai încît ea este neapărat necesarie pentru menținerea unității 
statului Ungariei, prin urmare limba cu care se va sluji în administrația co-
munităților va fi a majorității lăcuitorilor.

4. În comitate sau alte jurisdicții esclusiv române sau mai bine acolo unde 
majoritatea este de această nație, se vor putea sluji pentru discuții cu limba 
română, precum și cu cea maghiară. Protocolul se va face asemenea cu tex-
tul în ambele limbi.

5. Corespondințiile cu dieta, guvernul și cu jurisdicțiile se vor face în limba 
maghiară, deosebit însă de corespondenția între jurisdicțiile unde se între-
buințiază ambele aceste limbi. În acest caz se va putea corespunde în limba 
română.
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6. În toate școlile, acele ce ecsistă acum, precum și acele ce statul va trebui a 
întemeia în viitor pentru români, limba învățăturii va fi limba română.

7. În cazul cînd se va introduce juri sau procedura verbală în tribunalurile de 
gios, principiul însemnat în art. 4-lea se va întinde asemenea la procedura 
judecătorească pentru jurisdicțiile coprinse în acest articol.

8. Orice român liber va fi d-a da petiții în limba sa proprie.
9. Românii de ritul grec vor avea aceleași drepturi de care și cei de celelalte 

religii se bucură în privința administrației autonome a bisericilor și a școlilor 
lor. Ei vor fi, prin urmare, independinți de ierarhia sîrbească și vor putea liber 
a-și alege pe episcopii lor, a căror cap va purta numele de patriarh.

10. Se va întocmi la Ministeriul Instrucții Publice o secție deosebită pentru pri-
cinile celor de legea grecească, compusă în totalitate de români dă acest rit.

11. Școlile și bisericile acestui rit se vor împărtăși de toate foloasele ce se va 
acorda la acele de orice altă religie.

12. Ca și pîn-acum, ei vor putea în viitor să administreze însuși fundațiile bise-
ricilor și a școlilor lor.

13. Se va așeza la Universitatea din Buda-Pesta o facultate teologică deosebită 
pentru dînșii.

14. Români după o notificație făcută mai-nainte (preliminară) și o ordonanță a 
guvernului, vor putea să se adune în fiecare an în sinoduri parțiale și gene-
rale pentru trebile lor de biserică și școale, supt priveghierea unui comisar a 
guvernului.

15. În comunitățile unde limba română este mai întinsă (peste celelalte), 
comanda Gardei naționale se va face în românește.

16. Ei vor fi deopotrivă primiți, ca și ceilalți cetățeni, la toate dregătoriile sta-
tului și trecutul nu va putea niciodată a forma o stavilă în această privință 
pentru nimeni.

17. Românii răsculați în contra Ungariei vor depune armele în doă săptămîni 
după conclusia și suscrierea acestui tratat la cea mai aproape autoritate civilă 
sau militară. Se va acorda de guvernul Ungariei o amnestie completă și gene-
rală pentru toți românii compromiși în toate aceste trecute evenimente, care 
vor împlini condiția stipulată în articolul precedent.

18. Românii răsculați, după ce vor depune armele, vor jura asupra independenții 
Ungariei; cine va face acest jurămînt doă săptămîni după închierea tratatu-
lui de împăciuire, sau care nu va depune armele pînă la termenul însemnat 
în art 16 va fi exclus din amnestie.

Este însă neapărat a adăoga întru ceea ce privește pe țerani că:
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I. Obăgia și toate dările feodale sunt rădicate în sensul legii cu totul, arit 
pentru țeranii „curealiști” cît și pentru „hurubas”.

II. Satele arse cu teritoriul lor care a fost al țeranilor se va da acestora 
îndărăt ca să se poate așeza fiecare în casa sa.

III. Contractele silite ce să pretinde că domnii pământului au smuls cu 
sila de la țerani de la recoprinderea Transilvaniei, dacă fapta se va 
dovedi, să se declareze desființate și ca cînd nu s-ar făcut de loc.  
(Text publicat de Cornelia Bodea în „1848 la români”, București, 1982, 
II. p. 1097 și urm.)

Cele cuprinse în Proiectul de pacificare apar, în esență, și în proiectul de lege cu 
privire la minorități, aprobat tot la Seghedin, la 28 iulie 1849, de către guvernul 
condus de Szemere Bertalan. Luarea de poziție a guvernului maghiar în favorarea 
reconcilierii cu românii și celelalte naționalități a venit prea tîrziu și din această 
cauză a rămas izolată, dar tot pe aceste princpii și drepturi (selective) se bazează și 
legea naționalităților din 1868, considerată de istoricii maghiari drept o cucerire 
unică a epocii și respinsă de la bun început de către reprezentanții minorităților, 
deși aceasta nu oferea mai puțin decît diploma din 20 octombrie 1860 a Curții 
vieneze. E edevărat că aceasta a restabilit autonomia constituțională a țărilor și 
ținuturilor istorice ale Imperiului habsburgic, dar nu cu scopul de a „satisface re-
vendicările „naționalităților, stărilor și religiilor” sau pentru a recunoaște româ-
nimea din Transilvania ca națiune cu drepturi egale cu celelalte națiuni regni-
colare”, cum afirmă Ștefania Mihăilescu (vezi Transilvania în lupta de idei, Silex, 
Buc. 1996, I, p. 16-17), ci, dimpotrivă, pentru a-și reface statutul de dominație de 
dinainte de revoluția patruzecioptistă, întreruptă de unguri pentru o scurtă perio-
adă. Politicienii și istoricii români din perioada postdualistă nu au învățat aproape 
nimic din tragedia lui Avram Iancu. Că austriecii urmăreau restituirea dominației 
lor în Transilvania și alte provincii ale imperiului reiese tocmai din pactul pe care 
erau nevoiți să-l încheie, în 1867, cu ungurii, în detrimentul celorlalte naționa-
lități, spulberînd iluziile pe care naționalitățile nemaghiare le nutreau față de ei, 
de „împăratul” idealizat pînă la absurd. Că în acel context politic revendicările 
românilor cu privire la autonomia Ardealului și a altor ținuturi habsburgice cons-
tituia doar o iluzie era un fapt destul de evident pentru intelectualitatea mai bine 
informată, căutînd o soluție trainică a problemei naționale. Din această grupare de 
gînditori făcea parte și Ioan Slavici. Ei vedeau în pactul dualist „un rău inevitabil”, 
recunoscîndu-i-se meritul că timp de o jumătate de secol a asigurat pacea și prog-
resul economic și spiritual al popoarelor din centrul Europei.

Planurile lui Aurel Popovici, care vizau reformarea Austro-Ungariei, transfor-
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marea ei într-o monarhie federală își au punctul de plecare în adevărul că sub 
dominația unei națiuni, într-un stat național, dar poliglot, e imposibilă asigurarea 
egalității în drepturi a tuturor grupurilor etnice, că modelul francez stat-națiune 
nu se poate aplica în Europa centrală și de sud-est. Monarhia nu era o formațiu-
ne statală potrivită pentru asigurarea egalității în drepturi a tuturor popoarelor 
conlocuitoare, deoarece, în ciuda caracterului ei bicefal, se manifesta ca un stat 
național, care, vrînd-nevrînd, tinde spre omogenizarea etniilor. De aici eforturile 
de a o transforma într-o formațiune statală federală, în care accentul se pune nu pe 
ideea de stat național, pe națiunea politică, ci pe națiunea culturală. Această teorie 
constituie esența ideologiei naționale a lui Ioan Slavici, care evoluează de la zicala 
celebră „salvarea poporului să fie legea supremă” la ideea de unitate culturală, ca 
apoi să devină „robul și victima unor idei fixe” (P. Marcea, Ioan Slavici, Timișo-
ara, 1978, p. 9), cum ar fi, bunăoară, obstinațiile filogermane și filohabsburgice, 
opunîndu-se, pînă la urmă, intrării României în Primul Război Mondial pentru 
„întregirea” neamului alături de Antanta, fapt pentru care a fost ignorat, supus 
unui îndelungat și nemilos dispreț public, considerat „vînzător de neam”, un fel de 
renegat, fenomen despre care am vorbit la începutul comunicării.

Ioan Slavici a suferit mult din cauza decalajului dintre civilizația de tip germa-
no-austriac și împrejurările sociale din țara balcanică. El a dat prioritate nu atât 
„cauzei naționale”, cât „cauzei sociale, culturale”. Avînd o stimă deosebită pentru 
civilizația germană, Slavici era convins că românii trebuie să se integreze în Im-
periul habsburgic și nu în Regatul României pentru a avea șansele de a se ridica 
din mizeria în care zăceau, unde, ca și lui Eminescu, „i se păreau toate putrede.” În 
cartea Închisorile mele (Buc., 1921) mărturisește: „S-a mai întîmplat că unii dint-
re țăranii veniți de peste Carpați la Expozițiune (expoziția de la București, din 
1906-n.n.), mîhniți de cele ce văzuseră, au făcut o plimbare prin satele de prin 
apropierea Bucureștilor. Ei s-au întors uluiți, și mai unul, mai altul dintre dînșii 
mi-a făcut imputarea că-n coloanele Tribunei din Sibiu și-n ale celei din Arad i-am 
amăgit spunînd mereu că pentru toți românii soarele la București răsare. Adevă-
rul e -ziceau dînșii- că noi stăm în toate privințele mai bine decît frații noștri din 
România” (p. 350-351). Același Slavici spunea după unirea tuturor românilor într-
un singur stat: „Trăgînd pe ici, pe colo cu urechea, m-am încredințat... că nu sunt 
puțini cei ce susțin că în Basarabia, în Bucovina, în Ardeal, în Banat și pe Crișu-
ri starea românilor e mai bună decît în fostul regat român.” Iar mai apoi: „Stau 
pe gînduri, mă uit în prejurul meu și nu- ndrăznesc să mă bucur de norocul cel 
mare, ba cîteodată jale adîncă mă cuprinde-n fața temerii ca nu cumva mîine ori 
poimîne la Chișinău, la Cernăuți, la Brașov, la Cluj, la Oradea-Mare, la Arad, la Ti-
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mișoara, ba pînă chiar și la Sibiu să fie cum e azi la București. Pentru ca să mă pot 
bucura, ar trebui să văd petrecîndu-se-n România Mare faptele în vederea cărora 
am scris noi toți cei ce am stăruit pentru refacerea moravurilor în România încă 
nu mare.” (p. 520-521.)

Concluzia lui Slavici sună în felul următor: „Sînt astăzi mai mult decît oricînd 
pătruns de sîmțămîntul că am luat asupra noastră o sarcină pe care nu sîntem în 
stare să o purtăm.” Iată de ce este considerat de toți contemporanii săi un trădător. 
Goga scrie o poezie cu titlul Un scriitor vîndut. De cea mai mare ignoranță dă do-
vadă G. Călinescu cînd crede că Slavici este un „înfeudat în filo-maghiarismul lui”. 
Riposta lui Slavici este: „Cei mai haini dușmani ai neamului românesc sînt cei ce 
îndeamnă să facem ce au făcut maghiarii și să nu le lăsăm cea mai deplină libertate 
acelora dintre concetățenii noștri care nu sînt români. „

Cei care vor citi nu numai nuvelele, romanul Mara, ci și studiile istorice, sociale, 
tot ce a scris, și a scris foarte mult și cu o rară înțelepciune și obiectivitate despre 
conviețuirea naționalităților, despre necesitatea „schimbării la față a românilor”, 
își vor da seama că este în pofida eventualelor erori, nu numai cel mai mare pro-
zator al românilor din a doua jumătate a secolului al XlX-lea, ci și un gînditor, un 
politolog de talie europeană, ideile lui continuînd să fie actuale și azi. „Grija față de 
naționalități”, spune Slavici, este „prima îndatorire a unei nații civilizate”.

Demni de umanismul primului mare scriitor și gînditor al Ardealului putem fi 
numai dacă îi vom citi cărțile Lumea prin care am trecut și Închisorile mele, tot ce 
a scris despre destinul românilor, cu intenția de a-l înțelege. Nu e un lucru ușor! 
Românii din Ungaria de azi trebuie să știe însă că despre trecutul lor scrierile lui 
Ioan Slavici oferă cele mai multe și obiective informații, chiar dacă ele nu sînt, 
uneori, măgulitoare.

Simpozion, 1998, p. 87-96.



306

Tudor Vianu
„Prin complexiune sufletească, Tudor

Vianu a reprezentat în cultura românească un
îndemn la echilibru,stabilitate și temeinicie... « (Ion Biberi)»

Recent, la 8 ianuarie 1998, s-au împlinit o sută de ani 
de la nașterea lui Tudor Vianu. Noi, cei de la periferia 
românimii, în principiu, am putea trece pe lîngă cen-

tenarul marelui cărturar fără ca acest eveniment să ne provo-
cace emoții, căci Tudor Vianu, esteticianul, istoricul literar, 
stilisticianul, comparatistul, moralistul, poetul, sau profeso-
rul, la noi nu prea este cunoscut. În aparență... În realitate, 
lucrurile stau altfel. Cei care, de exemplu, au studiat la liceu 
sau la vreo instituție superioară istoria literaturii române, l-au 

cunoscut fără să fie conștienți de acest fapt. Explicația se află în influența decisivă 
a lui Tudor Vianu asupra istoricilor și criticilor literari, inclusiv asupra autorilor de 
manuale școlare. Studiile Judecata valorilor în poetica lui Schiller (teza de docto-
rat susținută la Universitatea din Tubingen, publicată în 1924), Dualismul artei 
(1925), Masca timpului (1926), Poezia lui Eminescu (1930), Arta frumosului (1932), 
Idealul clasic al omului (1936), Estetica (I-II, 1934-1936), Arta prozatorilor româ-
ni (1941), Istoria literaturii moderne (cap. despre Junimea, 1944), Literatură uni-
versală și literatură națională (1956), Problemele metaforei și alte studii de stilis-
tică (1957), Studii de literatură universală și comparată (1960) etc. au devenit, de 
la bun început, opere de referință, comentate și, nu o dată, elogiate, dar mai ales 
utilizate de specialiștii vremii. Autorul Esteticii este cel mai strălucit savant ieșit 
din școala maioresciană, un discipol care și-a depășit binișor maestrul.

O trăsătură distinsă a academicianului român este darul excepțional cu care a 
știut să aplice cunoștințele sale teoretice în interpretarea textului literar, consti-
tuind un caz destul de rar în cadrul științei literare. De obicei, cercetătorii fac o 
paralelă între el și George Călinescu, o altă personalitate eminentă a epocii inter-
belice, prin care se urmărește reliefarea trăsăturilor umane și profesionale, pre-
cum și fixarea locului lui T. Vianu în istoria literaturii române. „Estetica și critica 
literară română - spune P. Marcea în prefața la Scriitori români (I., Buc., 1970, p. 
5.) - a ultimei jumătăți de veac înregistrează două eminente personalități, a căror 
aparentă incompatibilitate asigură, în fapt, armonia și echilibrul spiritual al aces-
tei epoci: George Călinescu și Tudor Vianu. Primul, un temperament romantic, 
dezlănțuit, puternic subiectiv, intolerabil, un vizionar cu intuiții străfulgerătoare 
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are, aruncînd fascicole de lumină peste ținuturi inaccesibile pînă la el, avansînd 
sugestii suprinzătoare de o fertilitate neobișnuită, care au deschis imens cîmpul 
cercetării literare, un Achile al artelor. Cel de al doilea, Tudor Vianu, a existat 
parcă pentru a-și completa emulul prin temperanță și înțelepciune superioară, 
expresie a unui intelectualism rafinat, puternic dominat de sistem, cu alte cuvinte 
un spirit elastic, un factor de stabilitate, echilibru și armonie, un aristocrat, un 
Nestor al culturii.”

Prin urmare, termenii prin care exegeții lui îl caracterizează sînt limpezime, 
echilibru, temeinicie, armonie, spirit clasic, grav. De fapt, sînt denumiri împru-
mutate din operele sale estetice și filozofice, exprimînd idealuri spre care tindea. 
„Arta - scrie T. Vianu - ne-a apărut ca o formă a muncii, ca un produs al lucrării de 
transformare a materiei. Fiind muncă, arta ni s-a părut a fi forma ei cea mai per-
fectă, aceea în care sforțarea lucrătorului ajunge să se odihnească în plenitudinea 
lucrului încheiat și armonios. Arta este astfel ținta oricărei munci, atinsă parțial 
și, din cînd în cînd, de orice lucrător destoinic, dar cu plinătate neîmpărțită abia 
de marii artiști. Încercînd să adîncim fenomenul artistic în latura lui de activita-
te teleologică, de muncă, am putut măsura mai bine întinderea factorilor conș-
tienți și raționali în creația artistică, după cum am crezut că putem înțelege mai 
bine rolul care revine artei în civilizația modernă a muncii” (Estetica, ed. 1945, 
p.7.). Chintesența acestui ideal este calitatea dobîndită prin „realizarea valorilor”: 
„Cine dorește nu numai să cuprindă, dar să și realizeze valorile, trebuie să le apere 
împotriva nonvalorilor cu care ele se leagă” (Introducere în teoria valorilor, 1942, 
p. 71.) Demnă de sublinait este observația lui Tudor Vianu după care „pentru că 
există artă, poate exista o societate mai bună, o viață morală mai nobilă, o știință 
mai completă, mai adîncă și mai adevărată” (vezi. Semnificația filozofică a artei, 
1942.) După Vianu „echilibrul” vieții umane poate fi menținut tot cu ajutorul ar-
tei, căreia îi atribuie o semnificație terapeutică: „... dacă valoarea omului e azi în 
scădere, dacă umanismul încearcă vremi de amurg, mentalitatea estetică poate 
opri ultimile rătăciri” (Mentalitatea estetică și timpul nostru).

Demersul își are, la T. Vianu, punctul de plecare în arta antichității și a renaște-
ri, deoarece aceea „a fixat principiile gîndirii logice și a pus mai toate problemele 
cosmosului și ale omului. La temelia artei modeme stau, după T. Vianu, modele 
de observație a naturii, fixate de artiștii plastici ai vechimii. În același fel, trebuie 
să recunoaștem în operele literare ale antichității, originea artei modeme a cuvîn-
tului. Influența antichității asupra literaturilor mai noi este deci evidentă, foarte 
generală, mereu activă.” (Antichitatea și renașterea).

De la această realitate pornește savantul român cînd abordează problema influ-
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ențelor literare, pe care o consideră „una dintre cele mai spinoase pe care și le 
pune știința literaturii”. După Tudor Vianu comparatismul s-a izbit de mai multe 
neajunsuri. Este vorba în primul rînd despre tendința care acordă o prea mare 
importanță influențelor străine, pledînd pentru o cercetare mult mai temeinică a 
„influențelor interne” și „geniului original” al creatorilor, precum și împrejurărilor 
sociale ale locului și timpului în care a luat naștere opera literară. De la aceste 
considerente pornește cînd face o paralelă între Tragedia omului de Madách Imre 
și Memento mori de Mihai Eminescu în studiul Madách și Eminescu, prezentat 
întîia dată în 1961, la Institutul de istorie literară al Academiei Maghiare de Științe, 
care a avut un ecou remarcabil în rîndul comparatiștilor unguri. Atunci ne-am 
dat seama de calitățile cu totul excepționale ale savantului și oratorului care a fost 
profesorul bucureștean, de limpeditatea de gîndire, de precizia și marea erudiție a 
expuneri sale, calități de care ne-am convins, prin ani 1961-1963, și la cursurile de 
vară de la Sinaia ale Universității din București, la care a participat de mai multe 
ori, spre marea bucurie a cursanților. T. Vianu, profesorul și esteticianul, a știut 
să-și convingă auditorii și cititorii despre ceea ce a urmărit cu acuratețe și anume 
că arta este un „mister reductibil și accesibil”: „Prezența iraționalului în lume (și 
opera de artă face parte din domeniul lui) nu trebuie să demoralizeze inițiativele 
rațiunii. Faptul că fenomenul literar este poate ireductibil în ultima lui adîncine, 
nu trebuie să ne împiedice a-1 reduce atîta cît putem” (Arta prozatorilor români).

Foaia Românescă, nr. 9. 1998. Pagini Culturale, p. 2.
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Luptele politice ale lui Mihai Eminescu

Anul internațional Eminescu oferă un bun prilej 
pentru a evoca și comenta cîteva aspecte ale operei 
poetului legate de modul cum ele au fost și sînt 

recepționate în literatura maghiară și, implicit, la românii 
din Ungaria, de la debut pînă în zilele noastre. Prin urmare, 
nu poate fi vorba decît despre o schiță a contactelor pe care 
Eminescu le-a avut și le-a întreținut, indiferent unde se afla 
într-o anumită perioadă a vieții sale, cu Imperiul habsburgic 
din care făcea și el parte ca bucovinean, cu viața politică și 
culturală a popoarelor din acest stat poliglot. În sfîrșit, vom 

face cîteva observații în legătură cu disputele care s-au încins mai recent în jurul 
operei eminesciene.

Trebuie să precizăm de la bun început că Mihai Eminescu nu este un venetic, 
un străin la Viena sau Buda și Pesta, după cum nu i se poate reproșa nici faptul că 
antrenarea sa în luptele politice antidualiste ale vremii, prin debutul din 1870 în 
paginile revistei Federațiunea cu articolele Să facem un congres, În unire e tăria și 
Echilibrul, ar fi un act incompetent, prematur. Din două motive: Eminescu vine 
din „dulcea” lui Bucovină care în 1775 a fost ocupată de Austria, stăpînind-o pînă 
în 1918, iar de Transilvania se leagă ca de o matrice a românimii, căci, pe de o par-
te, românii, indiferent de țara în care se găseau, erau pentru el „sînge din sîngele 
lui”, pe de altă parte, cînd este vorba de demnitatea și suveranitatea neamului, de 
„ideea românismului” în general, Eminescu nu cunoaște compromisuri. Numai 
ideea națională poate face, în accepția acestei gîndiri, dintr-o scriitură o operă 
științifică, de valoare, fapt evidențiat de eminescologi. Alexandru Oprea are înt-
ru totul dreptate cînd ține sa sublinieze: „Înțelegem astfel determinantele istorice, 
obiective, acea vatră incandescentă la dogoarea căreia se configurează într-un chip 
anume gîndirea eminesciană, făcînd ca ideea națională să nu producă doar un en-
tuziasm de moment, ci să afecteze, am spune, substructura sufletească a poetului. O 
idee-forță care de-a lungul anilor va suferi nuanțări, precizări, amplificări, dar nu 
va înceta niciodată de a iradia, de a reprezenta un far în calea odiseei sale spirituale.

Un individ, pentru a-și justifica, într-un sens înalt, existența, trebuie să meargă 
„cu principiul, cu națiunea”. Încă din primul articol, polemizînd cu maiorescienii, 
el arată că omul în sine e „muritorul plin de defecte omenești” și că pentru a săvîrși 
fapte care să rămînă în istorie se cere ca insul să fie „limpezit” de „eterul opiniu-
nei publice”, să reprezinte „personificarea unui principiu”, și anume cel care „a dat 
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consistență și conștiință națională maselor și a făcut din ele o națiune”. Se observă 
că, totdeauna, nedezmințit, prin națiune el înțelege masele, poporul.”1 Fapt demn 
de subliniat, deoarece în baza legilor din Imperiul habsburgic masele populare 
(iobagii) nu au făcut parte, nici de jure, nici de facto, din conceptul de națiune. Iată 
chintesența, „ideea fixă” a poetului pe care, transformînd-o într-un ideal măreț, 
are să o susțină o viață întreagă, cu un fanatism fără precedent în lumea literaților 
români, fără să ia în considerare contextul politic al vremii, legile, modul de gîndi-
re al epocii, locul pe care românii îl ocupau sau rolul pe care îl jucau în rîndul po-
poarelor conlocuitoare și vecine sau să opereze cu termeni limpezi (popor, națiune 
etc.), fapt pe lîngă care s-a trecut cu vederea, nu o dată, în mod intenționat, după 
cum nu a fost analizată în spirit critic nici „structura sufletească a poetului”, nici 
viabilitatea elementelor componente ale gîndirii sale politico-sociale; cu atît mai 
multe au fost idolatrizările, utilizările în scopuri politice obscure ale tezelor lui de 
bună-credință, dar naive sau contestabile. (Aceasta însă nu e „vina” lui Eminescu!)

Condus „de curentul ideilor națiunii”, de lupta pentru „egala îndreptățire”, de 
exemplu, Eminescu își va susține naționalismul cu argumente împrumutate din 
dreptul natural, din istorie, filozofie, legislație etc., lăsînd impresia, pentru cei care 
fac abstracție de la bătătalia crîncenă pe care o duceau popoarele în secolul tre-
cut, că „scopul scuză mijloacele”, folosind în discursurile sale un stil necrutăților, 
expresii, calificări care azi displac, după cum nu au fost tolerate nici de către o 
bună parte a contemporanilor săi. Se ivește astfel o discrepanță între frumusețea 
limbajului poetic eminescian și limbajul luptătorului și publicistului politic. Intr-
un studiu recent publicat, Farkas Jenő consideră că „Acest tip de discurs poartă 
amprentele motivațiilor subiective. În cazul celor trei articole politice din Federațiu-
nea sursele subiective sunt reacțiile adverse ale poetului față de monarhie și față de 
maghiari. Resorturile „temperamental- volitive și afective” ale poetului l-au mișcat 
înspre un discurs violent și radical. „2

Numai că același „limbaj agresiv” a fost utilizat și mai tîrziu, de fapt pînă la sfîrși-
tul carierei sale, fie că scria despre necesitatea unității naționale, fie că susținea 
binele obștesc sau defăima slăbiciunile claselor „suprapuse” în paginile ziarului 
Timpul, fapt comentat și de contemporani și urmași. În 1909, bunăoară, Ion Slavici 
face unele reflecții pe marginea articolului lui Al. Vlahuță, Eminescu în politică, 
publicat în revista Luceafărul (nr. 23,1 dec. 1909), în care autorul susține ideea că 
Eminescu „n-a intrat el de bunăvoie în războiul politic, ci prietenii și împrejurări-
le l-au tras”, ceea ce, după Slavici, e o dovadă că Vlahuță nu a înțeles adevăratele 
motive ale participării lui Eminescu la luptele politice și respinge opinia după care 
ar fi un simplu „simbriaș al condeiului”. Dimpotrivă, Slavici oferă o imagine reală 
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atît despre spiritul epocii, cît și despre scopul pe care îl urmărea poetul, precizînd: 
„Noi care nu numai după modelele manuscriselor lui îl știm pe Eminescu, ni-l adu-
cem aminte ca om care nu se lăsa să fie „tras” ori „împins”, ci umbla totdeauna de 
capul lui. Încă la vîrsta de douăzeci de ani, cînd se afla în primul an la Viena, el 
scria și îndemna pe alții să scrie articole politice, pe care nu le plătea nimeni, avea 
convingeri bine întemeiate în toate chestiunile politice, se unea numai cu oameni 
care-i împărtășeau vederile și nu era dus de nimeni, ci ținea să ducă pe alții.»

Despre partea ideatică a scrierilor politice și structura gîndirii eminesciene Sl-
avici spune următoarele: „Fost-a Eminescu partizan al acelor clase vechi, românești 
pentru că a fost naționalist ori a fost naționalist pentru că a fost partizan al acelor 
clase?” se întreabă un alt scrutător, d-l G. Ibrăleanu.

Așa ori așa, nu mai încape nici o îndoială că el era partizan convins și sincer al „ace-
lor clase vechi”, pe care le-a susținut în coloanele ziarului Timpul, nu tras „de prieteni 
și de împrejurări”, ci din propriul său îndemn. Dac-ar fi fost om cu oarecare dare de 
mînă, el și-ar fi jertfit averea ca să publice ziare și cărți pentru susținerea „acelor clase 
vechi.” Nu era cu toate acestea nici aristocrat, nici naționalist în înțelesul comun al 
cuvîntului. La el toate porneau din cea mai curată iubire de oameni.” Extrem de in-
teresantă și, evident discutabilă este distincția pe care Eminescu o face între germani 
și unguri, respectiv evrei, măgulitoare pentru primii și deplorabile pentru ultimii. 
Eminescu „Îi punea sus în gîndul lui pe nemți, remarcă Slavici, care le dăduseră ma-
selor mari o bună și sănătoasă îndrumare în viața comunală, în cea morală și- n cea 
economică și scăzuseră prin aceasta suferințele omenești. Îi erau deci urgisiți maghi-
arii, care, nesățioși, asupreau pe alții și sporeau suferințele omenești. Pentru același 
cuvînt îi erau urgisiți evreii, „grecoteii cu nas subțire”, „bulgăroii cu ceafa groasă”, dar 
și cei mai neaoși români, care căutau „traiul bun pe nemuncite”. Avînd inima deschisă 
pentru suferințele orișicui, el se uita totdeauna cu un fel de groază împregiurul său, 
căci pretutindenea îi ieșeau în cale oameni nedrăptățiți și chinuiți de semenii lor.” 
Slavici, prieten al lui Eminescu și redactor la ziarul conservator Timpul, conchide: 
„Alinarea și mîntuirea nu putea în gîndul lui săi vie decît de la „clasele vechi”, care 
sunt în primul rînd interesate ca lucrurile să meargă bine în țară, au tradițiuni în ceea 
ce privește purtarea de grijă pentru bunul mers al vieții comune, pot să se pregătească 
în toată lărgimea pentru împlinirea menirii lor firești și nu au nevoie să-și mistuie 
puterile în luptă cu greutățile vieții zilnice.

Nu va fi avut, poate, dreptate, dar așa vedea el lucrurile, și „boier” era pentru dîn-
sul un om care-și petrece viața ostănind pentru binele tuturora... „3

Eminescu este într-adevăr adeptul unor „clase vechi” românești, dar nebuloase, 
o victimă a iluziilor pe care le nutrea față de ele și, drept urmare, susținătorul unor 
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idei politice refractare progresului social, prosperității neamului românesc, fapt 
observat de criticii lui. De altfel, rîndurile lui Ioan Slavici abordează și aruncă o 
rază de lumină asupra unor probleme controversate, care de-a lungul anilor au fost 
interpretate conform necesităților politice: situația materială a poetului în perioa-
da petrecută la ziarul Timpul („Aștept telegramele „Havas’’, ca să scriu iar, să scriu 
de meserie, scrie-mi-ar numele pe mormînt și n-aș mai fi ajuns să trăiesc.”), iluziile 
pe care le nutrea față de „clasele vechi românești”, care la sfîrșitul secolului trecut 
și începutul secolului nostru au constituit temelia unui curent cultural și literar 
paseist (semănătorismul), considerat de mai mulți cercetători potrivnic progresu-
lui social și, nu în ultimul rînd, ideologia națională, atitudinea marelui poet față 
de alte popoare, calificată, nu o dată, ca naționalistă, șovinistă, xenofobă etc. Iată 
cîteva din întrebările care necesită răspunsuri nuanțate și documentate, demne de 
spiritul postnaționalist al zilelor noastre.

În ordinea de idei a comunicării de față poate fi încadrată doar ultima chestiune, 
fără pretenții exhaustive. Se poate oare vorbi în cazul lui Eminescu despre 
xenofobie, despre o ură față de străini? Dacă da, care sînt motivele și elementele 
componente ale acestei gîndiri? Avînd în vedere contextul politic, social și național 
al epocii lui Mihai Eminescu, îndeosebi faptul că românii au trăit pînă la sfîrșitul 
secolului trecut, respectiv pînă la 1918 sub dominație străină, oare cum trebuie 
interpretat textul sus-citat al lui Slavici, în care nemții sînt considerați ca un po-
por tolerant și filantrop, iar ungurii și evreii apar ca „urgisiți”, deci ca asupritori; 
„urgisiți” sînt și grecii („grecoteii cu nas subțire”), bulgarii („bulgăroii cu ceafă 
groasă”) și „cei mai neaoși români”, stigmatizați pentru că „caută traiul bun pe 
nemuncite”. Mai sînt oare potriviți acești termeni pentru a descrie modalitatea de 
gîndire a publicistului politic? Avem de a face cu o biciuire cu caracter social sau cu 
o defăimare de natură națională? Naționalism? Șovinism? Xenofobie? Un răspuns 
categoric la aceste întrebări e îngreunat de faptul că în cazul lui Eminescu toate 
aceste etichetări, unele îndreptățite, altele nu, au ca punct de plecare un motiv so-
cial, situația materială precară a poporului său, fapt cu care nu se putea împăca și 
ale cărei cauze nu le înțelegea. Și nu le înțelegea pentru că imaginea pe care o oferă 
istoriografia românească despre „clasele vechi românești” este o imagine falsă, în 
cel mai bun caz idealizată, conform canoanelor epocii de euforie națională, lipsită 
de temei. Totul se simplifică însă în caz că acceptăm explicit ceea ce sugerează 
implicit unele texte eminesciene: poporul român suferă din pricina altor popoare, 
conlocuitore sau vecine, deci străine. În acest caz se ivește însă o prăpastie inexp-
licabilă între nimbul, imaginea exacerbată lansată despre românime în general și 
realitățile aievea în care se zbătea națiunea română (vezi opinia lui Emil Cioran), 
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năruind din temelii „mîndria națională”, pe care au fost întemeiate de-a lungul 
istoriei curentele naționaliste. Disputele contemporane vizează oare spulberarea 
unei imagini naționale mirifice și, deci, lipsită de suport, o dezmeticire fără de care 
România nu va putea ieși din impasul în care au tîrît-o naționaliștii? O limpezire a 
problemelor la care ne referim ar putea fi benefică atît pentru formarea unei ima-
gini obiective despre fenomenul eminescian, cît și pentru poporul român.

Cum sînt însă definite noțiunile la care ne-am referit? Românii prin naționalism 
înțeleg: „ideologie și atitudine care are în vedere, în primul rînd, apărarea dreptu-
rilor și aspirațiilor naționale (însoțite uneori și de xenofobie)4 sau „doctrină poli-
tică bazată pe apărarea (uneori exagerată) a drepturilor și aspirațiilor naționale.”5 
Aceste definiții sînt asemănătoare, dar nu și identice și, mai ales, discutabile. Iată 
o definiție formulată de unguri: „nacionalizmus: 1. A saját nép szeretetét, az iránta 
való hűséget a legfontosabb elkötelezettségnek és értéknek tekintő politikai állás-
pont, ami elvezethet az egyoldalú nemzeti elfogultsághoz; 2. A kapitalizmus ki-
alakulása idején a korai polgárságnak gazdaságilag és területileg egységes nemzeti 
állam letrehozása, ugyanakkor azonban az ország területén élő más népek fölötti 
uralomra irányulo törekvése, amely kezdeti szakaszában szorosan összefonódik 
az általános emberi szabadságjogert vívott küzdelemmel.”6

În baza acestor definiții, Eminescu este un naționalist, cu precizarea că românii, 
în epoca lui Eminescu, erau sub dominație străină și nu aveau cum să supună, să 
subjuge alte popoare. Naționalismul de tip eminescian îl găsim la toate popoarele 
trezite la conștiință națională.

Să oferim și pentru șovinism două definiții românești: 1. „Atitudine politică 
constînd în afirmarea superiorității unei națiuni asupra altora, în manifestarea 
exclusivismului și intoleranței naționale; naționalism extremist”; 2. „Naționalism 
extremist” (DEX 1996); patriotism agresiv care duce la ură și dușmănie între nați-
uni.” Întîia definiție poate fi acceptată. A doua este pur și simplu greșită, fiindcă 
„patriotism agresiv” nu există. Bakos Ferenc dă următoarea definiție: „Más népek 
elleni gyűlöletet szító, a nemzeti felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges nacionaliz-
mus”. (Idegen szavak szotára, Budapest, 1994, p. 704.) În baza acestei definiții Emi-
nescu nu este șovinist. Se poate spune, pe bună dreptate, că a fost antimaghiar, 
antibulgar, antisemit etc., că a fost împotriva reprezentanților unor popoare din 
cauza cărora românii au avut de suferit, dar a-1 considera xenofob este o exagerare, 
deoarece xenofobie selectivă nu există, or despre nemți și francezi, de exemplu, are 
o părere bună, iar xenofobia lui, repet, e de sorginte politică și socială și nu una de 
rasă. Să luăm însă un alt exemplu. Ady Endre spune în 1903 următoarele: „Meg 
kell probálnunk az együtt emelkedést a kultúrtársadalom nagy ideálja föle, mely 
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eljövend, s mely majd fajt, vallást, színt, szokást nem tekint, de egyesít a kultúra, az 
emberiség közös érdekei, a közös haladás és tökéletesülés nevében mindenkit... Nem 
azt jelenti ez, hogy mi tűrjük az apró jancuk, vad tribunocskák hangos, lármás, 
rakoncátlan álmodozásait. De azt sem jelenti, hogy ellenségei legyünk okvetlenül 
azoknak, akik a kulturát más nyelven szolgálják. Ne vakítson el bennünket a poli-
tika kicsinyessége. A magyar társadalom egpyre ügyeljen: tartsa meg az elvitatha-
tatlan, fölényes vezetést a kultúrában. A románság pedig nefelejtse el, hogy ezen a 
földön csak magyar politika lehetséges, csak ez nacionális, csak ez helyes még utili-
tárius szempontból is.”

Este oare Ady șovinist? Dacă în prima parte a textului cheamă la o conviețui-
re pașnică, în partea a doua își avertizează neamul să-și păstreze superioritatea 
culturală incontestabilă, iar românilor le trimite următorul mesaj: Românii „să 
nu uite că pe acest pămînt (evident, pămîntul unguresc- n. n.) numai o politică 
maghiară e posibilă, numai aceasta este națională, și numai aceasta este justă și din 
punct de vedere utilitar. „7 Nu cuprind aceste rînduri „afirmarea superiorității unei 
națiuni asupra altora” și „manifestarea exclusivismului”? Totuși Ady este consi-
derat unul dintre cei mai progresiști gînditori ai epocii sale. Un gînditor în stat 
național însă!

Revenind la Eminescu, e timpul să amintim faptul că în presa din România au 
apărut după 1989 tot mai multe scrieri în care poetul e calificat ca unul paseit, 
retrograd, „foarte român”, „spirit reprezentativ, care a desăvîrșit la noi ideea națio-
nalistă”. Petru Creția spune , de exemplu, în articolul Nevoia de modele și refuzul 
acestora din Dilema, nr. 60, 4-10 martie 1998, următoarele: „Da, și-a iubit neamul, 
ca puțini, cînd cu luciditate, cînd, prea adesea, cu părtinire. N-ar fi rău în asta, 
dar întreaga lui publicistică politică este intens xenofobă pînă în fibra ei, orice ar 
spune sofiștii naționalismului din ultimile decenii.»8 Zigu Ornea scrie fără nici o 
ceremonie: „Toate curentele noastre de idei romantic-agrariene (sămănătorismul, 
gândirismul, naeionescianismul, legionarismul), care au condamnat procesul ivirii 
României moderne, de la 1848 încoace, socotind că ea trebuia să rămână, ca în 
vechime, autohtonistă și tradiționalistă, s-au folosit... de gazetăria lui Eminescu ca 
de un stindard de mare preț. Aceste adevăruri trebuie spuse cu limpezime”.9 

Pentru toate acestea de ce este Eminescu de vină?
Valvîrtejul în jurul lui Eminescu nu este un fenomen nou. Reproșuri asemănă-

toare i-au făcut destul de mulți poetului. Eugen Lovinescu, de pildă, în 1924-1926 
spunea deja în lucrarea Istoria civilizației române, tot ce aduc acum în discuție 
generațiile contemporane. ”În deosebire de alți poeți, scrie Lovinescu, Eminescu s-a 
ocupat încă din tinerețe cu problemele politice și naționale, formîndu-și o concepție 
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hotărîtă despre stat, despre raporturile claselor sociale și despre evoluția firească a 
poporului român; ca și toți ceilalți poeți, el a pus însă atîta pasiune în idealizare, și, 
mai ales, în ură, încît a transformat în pamflet ceea ce ar fi trebuit să rămînă în cad-
rele unor discuțiuni de ordin mai mult științific. Eroarea apare cu atît mai evidentă, 
cu cît dezvoltarea ulterioară a țării noastre a dezmințit cu totul pesimismul poetului 
față de viitor și a umbrit culorile vii ale tabloului idilic al vechilor noastre instituțiu-
ni politice. În aceste condiții, activitatea publicistică a lui Eminescu se înscrie printre 
momentele cele mai caracteristice ale acțiunii împotriva occidentalizării României 
și lucrînd în contra timpului, se continuiă și astăzi în mișcările extremiste.’’10

Erorile lui Eminescu sînt, în primul rînd, erorile istografiei românești, ale unei 
educații false, care, așa cum constată și E. Lovinescu, depășesc cadrul discuțiilor 
științifice. Publicistul politic, teoriile lui politico-sociale, răsărite dintr-o dragoste 
nemărginită față de neam, dar lipsite, nu o dată, de argumente obiective, au fost în-
vinse de imaginația genială a poetului. Prin urmare, Eminescu trebuie bine studi-
at și așezat la locul potrivit, la locul pe care îl merită în cultura românilor, demers 
care trebuie început cu renunțarea la idolatrizare și exploatare în scopuri politice 
și continuat cu reevaluarea epocilor mai îndepărtate ale istoriei poporului român, 
la care se referă Eminescu, despre care știm relativ puțin, căci dacă nu avem argu-
mente, născocim mituri, care sînt frumoase, dar sînt numai mituri.

În Ungaria de odinioară și de azi sînt cunoscute, cu excepția cercetătorilor, în 
primul rînd, poeziile lui Eminescu. Contestările și detractările, cîte au fost, veneau 
în primul rînd din partea unor români care fiind adepții Ungariei istorice, nu 
împărtășeau concepțiile politice ale lui Eminescu și mai ales nu l-au putut ierta 
pentru ieșirile împotriva ungurilor, pentru pamfletul publicat în revista politică 
Federațiunea din Pesta sub titlul Echilibrul, din care cităm cele mai jignitoare pa-
gini: „Declarăm a înțelege, deși nu concedem, ca cineva să fie aservit vrunei națiuni 
viguroase ce te supune cu puterea brută, ori unei alteia, ce te orbește cu lustrul civi-
lizațiunei sale. Dar să fim servitorii... cui? Celei mai decăzute populații din Europa, 
a cărei vanitate și lăudăroșie nu e decît o lungă și scîrboasă don-quihotiadă. Căci ce 
au acești oameni ca să ne superiorizeze? Au ei ceva ce noi nu avem? Au ei limbă? Au 
științe? Au arte? Au legislațiune? Au industrie? Au comerț? - Ce au?

Limba? Ar trebui să li fie rușine de ea. Sunetele îngrozesc piatra; construcțiunea, 
modul de a înșira cugetările, de a abstrage noțiunile, tropii, cu un cuvînt spiritul 
infiltrat acestui material grunzuros, sterp, hodorogit, e o copie a spiritului limbei 
germane. Ei vorbesc germănește cu material de vorbă unguresc.

Științele? Ce au descoperit ei nou în științe? Prin ce au contribuit ei la înaintarea 
omenirei? Istoria civilizațiunei a înregistrat numai o nulă...
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Arte și literatură? O traducțiune rea din limba germană, și știe toată lumea cît de 
rea poate să fie o traducțiune. Industria? Germană. Comerțul? În mîna evreilor.’’11

Textul redactat la vîrsta de 20 de ani nu necesită, cred, nici un comentariu. Aces-
te idei nu pot fi justificate, reflectă însă spiritul înveninat al epocii postpașoptiste, 
adîncurile încăierărilor naționaliste, în care Eminescu s-a implicat fără precauție.

Cu toate acestea, Mihai Eminescu, poetul, în Ungaria s-a bucurat de o repu-
tație pe care nimeni nu o poate contesta, nu numai pentru că cele mai multe tra-
duceri din poeziile lui au fost făcute în limba maghiară, practic tot ce are mai 
valoros, ci pentru că din 1885, cînd Sándor József publică în nr. din 25 decembrie 
al revistei Kolozsvári Közlöny, întîia traducere din Eminescu, poezia Atît de fra-
gedă sub titlul Cseresznyefa fehér virága, pînă în zilele noastre el este prezent fără 
întrerupere în literatura din țara noastră prin traduceri, comentarii și o sumedenie 
de studii și articole consacrate vieții și creației eminesciene, dintre care amintesc, 
la întîmplare, Stilul poetic al lui Mihai Eminescu, scris de fostul meu profesor Gáldi 
László.

Ca o curiozitate de istorie literară amintesc faptul că deja în 1895, grație lui Ilie 
Cristea, este scrisă întîia lucrare de doctorat despre poezia lui Eminescu. Populari-
tatea de care se bucură la noi Eminescu se explică și prin faptul că poeziile lui sînt 
prezente în manualele de literatură din școlile ungurești, nemaivorbind de cele 
românești.

Nu fac parte din detractorii lui Mihai Eminescu; timp de aproape 4 decenii îi 
predau poezia la Catedra de română din Seghedin. Investigațiile și meditațiile mele 
vizează un singur scop: o cunoaștere mai temeinică și mai nuanțată a gîndirii poli-
tice, sociale și artistice a creatorului care este de prin anii 1880 și va continua încă 
mult timp să rămînă unul din cei mai însemnați poeți de expresie românească.

Note
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2. Farkas Jenő, Debuturile lui Eminescu în Ungaria, Conviețuirea, Anul 3. nr. 4., 1999 - Anul. 

4., nr. 1. 2000., p. 105.
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La 140 de ani de la apariția revistei Familia
Cultură și identitate națională în opera lui I. Vulcan

Intelectualul cu preocupări umaniste, pent-
ru a-și facilita orientarea în viața spirituală 
a națiunii sale, fie a trecutului sau a epocii 

în care trăiește, este constrîns să facă o selecție 
de rigoare între valoare și nonvaloare, între ac-
tual și inactual etc. Astfel procedează Octavian 
Goga, care deja în 1907, anul stingerii din viață 
al lui Iosif Vulcan, vedea în poetul bihorean 

„un condei al vremurilor apuse”, un sol întîrziat al unei vremi care nu mai e a no-
astră, care s-a stins”. Cu ceva mai tîrziu, Octavian Goga se exprimă mai nuanțat. 
Dacă în 1907, Vulcan era pentru el mai mult “un harnic muncitor al redeșteptării 
noastre”, cu trei decenii mai tîrziu așterne pe hârtie cuvinte care deveniseră celeb-
re în istoria literaturii române: “Familia e meritul de căpetenie, cărțile lui pot fi 
uitate, Familia nu se uită. Ea române biletul de intrare permanentă a lui Iosif Vul-
can în istoria literaturii noastre”. Da, într-adevăr, Familia rămâne opera de căpătâi 
a lui Vulcan, însemnând pentru românii de aici, ceea ce, schimbând ceea ce trebuie 
schimbat, Junimea pentru românii de dincolo de Carpați. Numai că aici, la perife-
ria neamului, într-un mediu străin de limbă și cultură română, a fost un lucru 
mult mai dificil editarea unui ziar literar decît la Iași, București sau chiar la Brașov 
sau Sibiu, cea mai veche și solidă vatră a românimii din Transilvania.

Nu este însă întâmplător faptul că Iosif Vulcan întemeiază revista Familia la 5 
mai 1865, la Pesta, în cel mai important centru economic și cultural după Viena, 
în Imperiul habsburgic, unde se împământenise deja o bogată tradiție de cultură 
românească. Elanul prosperității culturale și literare fusese întrerupt temporar de 
conflictele dintre unguri și alte naționalități în timpul revoluției pașoptiste, dar 
în momentul în care Iosif Vulcan merge de la Oradea la Pesta, perioada dictaturii 
lui Hajnau luaseră sfîrșit, iar ceea ce urma era una liberală și mai prielnică pent-
ru formularea unor revendicări politice și programe culturale, pentru înființarea 
a tot felul de asociații, în frunte cu ASTRA, de reviste politice și culturale, prin 
urmare pentru instituționalizarea vieții sociale și culturale a naționalităților, ex-
cepție făcînd viața politică, domeniu în care continuă să persiste discriminările 
ce decurgeau din absurditatea teoriei politice ungare: “una și indivizibila națiune 
maghiară”. În orice caz, Vulcan și alți tineri români contemporani aveau nu numai 
senzația dar și certitudinea că pe activitatea științifică și culturală, pe remarcabi-



318

lele succese ale reprezentanților Școlii Ardelene în răspîndirea ideii de trezire la 
conștiință națională nu numai în rândul românilor din Ungaria și Transilvania, 
ci și la românii de dincolo de Carpați, manifestată fără echivoc în 1848, se poate 
înălță stindardul reînvierii naționale, mai precis al unității culturale care trebuie 
să înceapă cu făurirea unității de limbă, fără de care nu era posibilă unitatea cul-
turală și cimentarea coeziunii naționale. Iosif Vulcan credea cu încăpăținare în 
ridicarea și supraviețuirea națională prin cultură, în rațiunea unei activități cul-
turale și literare desfăcute de orice idee politică.

În acest climat politic și cultural favorabil apare revista literară Familia, la 5/17 
iunie 1865, în Pesta, în condiții grafice excelente. Redactorul ei, Iosif Vulcan, avea 
la această dată 24 de ani. Programul revistei este publicat în numărul de probă 
din 1/13 mai 1865 sub titlul “Revista socială”. După ce ține să sublinieze că “nu 
se va ocupa de politica”, tînărul redactor promite că “va vorbi sincer, simplu și 
curat despre tot ce nobilează inima, înavuțește cunoștințele noastre și despre tot 
ce dezvoltă spiritul național”, programul literar și social al revistei se întemeiază 
pe două idei dragi redactorului Familiei: educare în spirit național și convinge-
rea că masele populare pot fi ridicate numai prin limbă și cultură, prin cultură 
națioanlă. Consecvența cu care și-a respectat programul editorial timp de 41 de 
ani, este o raritate în istoria ziaristicii românești. Delimitarea între politic și cul-
tural se explică prin dezgustul general al epocii față de ipocrizia politicienilor și 
prin numărul relativ mare al gazetelor cu un pronunțat caracter politic (Albina, 
Concordia, Federațiunea etc.). De altfel, în epoca dualistă, românii din Transil-
vania adoptă, pînă în 1905, o atitudine contestatară față de regimul politic aust-
ro-ungar, concentrându-și forțele creatoare în sectorul cultural și artistic, în care 
confruntările etnice continuă cu alte metode și în alt domeniu, acela al culturii 
și civilizației. Nu intîmplător pune Iosif Vulcan accentul pe necesitatea cultivării 
limbii și culturii naționale. „Cultură națională! Acestea sunt cuvintele ce popoarele 
tinere au să le scrie pe steagul cu care pornesc în marea mișcare a renașterii lor cul-
turale. Acesta e și steagul nostru”. “Popoarele tinere” din Imperiul habsburgic, în 
1848 (românii, sârbii, slovacii etc.), nu au fost recunoscute ca națiuni de sine stătă-
toare. În primul rând din motive politice: un stat național nu putea avea numai 
o națiune. Aceste popoare nu corespundeau încă criteriului de națiune politică, 
nu aveau burghezie bine dezvoltată, autonomie teritorială etc. Conform noțiunii 
teoretizate de francezi, națiunea este compusă din comunitatea poporului care 
trăiește în același stat și are aceeași cetățenie, indiferent de limba pe care o vorbește 
(națiunea-stat). Din momentul ce românii au trăit de-a lungul istoriei lor în mai 
multe state, procesul închegării poporului în națiune a parcurs calea încetățenită 
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la germani, care în momentul trezirii popoarelor la conștiință națională trăieau (și 
ei ) în multe țării ale continentului european. La temelia construirii națiunilor stă, 
după teoria germană, limba și cultura. Drept urmare, cei care vorbesc aceeași limbă, 
dispun de aceeași cultură, au aceleași obiceiuri și conștiința de apartenență la același 
popor, formează o națiune, o națiune culturală, indiferent de statul în care trăiesc și 
cetățenia pe care o au (națiune culturală).

În momentul apariției lui Iosif Vulcan în viața culturală a românilor din Ungaria 
și Transilvania, comunitatea noastră se găsea în faza unirii culturale, menită să 
pregătească faza unirii politice. Așadar, Vulcan era conștient de imperativul epocii 
sale. Ideea unirii românilor prin literatură a fost lansată în 1840 în paginile revistei 
Dacia literară de Mihail Kogălniceanu, scop pentru care se frământau și intelectu-
alii transilvăneni adunați în jurul revistelor Gazeta de Transilvania și Foaie pentru 
minte, inimă și literatură ale lui George Bariț, ambele văzând lumina tiparului în 
1838. La românii din Ungaria ridică stindardul acestei idei cu un succes remarcabil 
Vulcan prin revista Familia, pe care până în 1880 o redactează la Budapesta, iar apoi, 
până la stingerea ei din 1906, la Oradea. Meritele lui Vulcan se justifică prin faptul că 
românii cărora se adresează Familia erau la începutul organizării și înviorării vieții 
literare și culturale. Era de fapt etapa de creare a unei vieți spirituale proprii. Prin 
diversitatea și bogăția informațiilor, prin dibăcia cu care a știut să ofere lecturi in-
teresante, Famila s-a dovedit a fi o tribună eficace, corespunzînd necesităților epocii. 
Viața lungă a Familiei se explica prin faptul că se adresează unor mase largi de citi-
tori care acum făceau primii pași spre o viață culturală națională, ducând informații 
în limba maternă peste tot unde trăiau români, netezind astfel calea spre unitate și o 
viață mai modernă. Meritul primordial al lui Vulcan este, deci, că a știut să susțină, 
cu foarte mari jertfe din partea familiei, o revistă importantă nu numai pentru 
românii din Monarchia austro-ungară, ci pentru întreagă suflare românească. Cum 
bine observa criticul literar Perpessicius: “Cititorii, ca și cititoarele, a căror educație, 
îndeosebi Vulcan a urmărit-o cu ingenioasă abilitate întreaga s-a viață, găseau de fie-
care dată în coloanele publicație lor: portretul unei personalități, articol și gravură, 
nuvele, piese de teatru, poezii, traduceri din toate literaturile, o rubrică permanentă, 
întitulată “Salon”, de o lectură întotdeauna amuzantă, în care de cele mai multe ori 
se conversa cu cititoarele, și o cronică culturală, la zi, și de o bogăție uimitoare, înre-
gistrând în scurte ecouri evenimentele de reținut din toate colțurile lumii și îndeose-
bi din toate ținuturile românești”. Vulcan se străduiește ca să adune în jurul Familiei 
sale cele mai reprezentative personalități literare ale românilor. În paginile revistei 
sale își face debutul literar poetul național al românilor, Mihai Eminescu, în 1866. 
De la această dată și până la începutul secolului al XX-lea își trimit scrierile spre 
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publicare toți marii scriitori ai neamului, transformînd astfel, mai ales după 1880, 
revista sa locală într-o publicație a tuturor românilor. La aceste merite mai poate fi 
adăugată și fundarea societății de teatru român, faptul că piesele sale au fost jucate 
în aproape toate localitățile lucuite de români de dincoace de Carpați. Timp de 
mai multe decenii Iosif Vulcan a fost poetul preferat al românilor de aici, cu greu 
și-au putut imagina înaîntașii noștri o întrunire fără recitarea poeziilor bardului 
de la Pesta și Leta-Mare. În scrierile sale românii din Ungaria atunci se recunosc 
de minune, găsind în ceea ce ne-a lăsat drept moștenire toate demersurile necesare 
supraviețuirii.

2005
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Magyarországi román irodalom

A trianoni döntés utáni súlyos politikai és gazdasági gondoktól sújtott 
Magyarország területén, a közel 3 millióból 30-40 ezerre zsugorodott, 
értelmiségi réteg nélkül maradt, többségében paraszti gazdálkodást 

folytató románságnak több évtizedre volt szüksége ahhoz, hogy korábbi gazdag 
kulturális örökségéből merített, anyanyelvi szellemi alkotásokként is értékelhető 
műveiből valamit felvillanthasson. A még szűk polgári réteggel rendelkező gyulai 
románság is, amely akkor lett a honi románság szellemi központja, csupán a XIX. 
század végén, a viszonylagos igényességgel művelt kórusmozgalmi hagyományok-
ra támaszkodva volt képes, a két világháború között, alkalmi színi előadások tar-
tására, szerény kulturális élet újra élesztésére. Az I. világháború előtti, többnyire 
a nagyváradi és az aradi kulturális egyesületekhez kapcsolódva, ezektől segítséget 
kapva, az irodalom művelésére is alkalmas folyóiratok, újságok megjelentetésére 
képes szellemi kapacitásból (lásd pl. a gyulai David Voniga Lumina c. folyóiratát) 
a két világháború között már csupán néhány almanach megjelentetésére volt ké-
pes. A falusi románság számára a régi tradíciókkal rendelkező fonók és táncházak, 
valamint az ortodox templomok és a baptista imaházak maradtak a némi szórako-
zást és lelki gondozást nyújtó társadalmi élet színterei. Hogy milyen nagy érvágást 
jelentett a honi románság szellemi életében a trianoni döntés, jól jelzi az a körül-
mény, hogy több mint fél évszázadra volt szükség az első vers, próza, irodalmi és 
kultúrtörténeti kötet megjelentetéséhez (Muguri, Rügyek, Gyula 1973). 

A II. világháború után az iskolák számának emelkedése, a népi ének-és tánc-
együttesek megalakulása teremtette meg azt a szellemi közeget, a proletkultista 
politika, a diktatórikus rendszer ellenére is, amely utat nyitott a tradíciók művelése 
mellett, az igényesebb, az értelmiségi réteghez szóló irodalmi alkotások megje-
lenéséhez. Ehhez a méhkeréki Vasile Gurzău, a kétegyházi Teodor Şimonca és a 
puszta-ottlakai Mihai Purdi meséin keresztül, Alexandru Hoţopan mesegyűjtő jó-
voltából vezetett az út. Először a háború idején és után hazánkba érkezett néhány 
tehetségesebb értelmiségi bontogatta szárnyait, az 1951-ben Gyulán megjelente-
tett Libertatea noastră (Szabadságunk) c. újságban. Mindenekelőtt Ilie Ivănuşt kell 
megemlítenünk, aki Magyarországra kerülésekor már nem volt kezdő író, hiszen 
első novelláskötete még 1938-ban Nagyszebenben jelent meg, Uliţa pustiului (Út a 
semmibe) címmel. Verseit, elbeszéléseit hazai román kiadványokban jelenteti meg. 
Magyarországon 1977-ben jelent meg első verseskötete, a Vioara cu cinci strune 
(Öthúrú hegedű) címmel. Azt követi a Dincolo de orizont (Túl a határon, 1981) és 
a Lumea viselor (Álmok világa, 1991) c. novellagyűjteménye. Utolsó írása: Elindul-
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tam szép Erdélyből (memoárkötet, 1992). Írásainak fontos, gyakran fel-felbukkanó 
gondolata a helyét nehezen találó és integrálódni nemigen tudó ember, a tovatűnő 
ifjúkor és az „elveszített énje” utáni sóvárgás. Félig románnak, félig magyarnak 
vallja magát, s ha már kétidentitású, és a „mezsgyén állt”, hát a harmadik utat 
pártolta, „az igazságot és az emberek közötti megértést”. Emberekben csalódik, de 
népeinkben nem, bár a romániai és magyarországi valóság gyakori párhuzamba 
állítása ebben is elbizonytalanítja, legfeljebb Ady gyakori citátumai hoznak szá-
mára némi megnyugvást.

A gyulai román általános iskolai és gimnáziumi közösségből került ki a kétegy-
házi születésű, román művelt papi családból származó, a hazai románság életében 
jelentős szerepet betöltő Lucia Borza, aki a folklórgyűjtés mellett a versírásban is 
jelentőset alkotott. Előszeretettel ír gyermekverseket, ez annál is figyelemremél-
tóbb, mivel ő az egyetlen magyarországi román gyermekvers-író. A Libertatea 
noastră, a Foaia noastră és a Noi c. hetilapokban publikált kultúrtörténeti és fol-
klorisztikai írásokat, melyeket szülőfalujában gyűjtött. Ezzel párhuzamosan az Iz-
vorul c. néprajzi folyóiratban meséket, mondókákat és népszokás-leírásokat pub-
likált, melyeket a Mărunte mărgăritare (Apró gyöngyszemek, 1988) és a Jerebetu 
(Motring, 1988) c. gyűjteményekben is megjelentet. Mint költő, a hagyományos 
forma-és érzésvilág híve, a Flori tîrzii (Kései virágok, 1987) élményét a szülői ház, 
a multikulturális „couleur locale”, az egyre ritkuló hazatérések, a korábbi világot 
megszépítő emlékek adják, már-már az elmúlt századelő nagy erdélyi költőjének, 
Octavian Goga-nak népe lelkiségét megörökítő dalaira emlékeztetve. Szépkorá-
nak versei most látnak először napvilágot, sikerrel hárítva el az egyedüllétre lesel-
kedő magányosság meg-megújuló támadásait.

Az újságíró és folklórgyűjtő Alexandru Hoţopan verseiben is tetten érhető az 
identitáskeresés, ezért ő is a „közös gyökerekhez” nyúl vissza egyetlen versesköte-
tében, amely élete alkonyán, 1998-ban, Gyulán lát napvilágot Din rădăcini comune 
(Közös gyökerekből) címmel. A hagyományos és a modern verselés metszéspontján 
elhelyezkedő lírai alkotások, a kötet címében szereplő utalás ellenére, nem a Borza 
Lucianál tapasztalható népi-nemzeti „gyökerekről” vagy a Magdu Luciannál elő-
forduló szülőföldi román hagyományokról szólnak, hanem, néha asszonáncoktól 
sem mentes konfessziói következetesen a jó polgári konvenciók keretein belül ma-
radva sorjázzák szerelmi érzéseit, a világról vallott inkább szkepticizmust, mint 
optimizmust árasztó gondolatait. Al. Hoţopan versei a „gyökerektől” önhibáján 
kívül, kényszerűségből búcsút vevő értelmiségi reflexiói, aki „tekintetét a jövőre 
szegezve a történelem aktív résztvevője akar lenni” (Elmúlás). Valóban, mindvégig 
fáradhatatlan fürkészője és megörökítője volt az őt körülvevő nagy földindulás-
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nak, pozícióharcoknak, az új világ normarendszerének, saját mikroközösségében 
is jelentkező vadhajtásoknak. Meditatív jellegű költeményeit ezért döntően a kese-
rűség, az irónia, a kilátástalanság jellemzi.

A hazai románság egyik legtehetségesebb tagja a battonyai román ortodox pap 
fia, Lucian Magdu. Első román nyelven írott verseit gimnáziumi tanulmányai alatt 
jelentette meg a Libertatea noastră, Vocea tineretului (A fiatalság hangja) című 
mellékletében. A román nyelvű kulturális környezetben nevelkedett fiatal, egyete-
mi évei alatt áttért a magyar nyelvre, amiben közrejátszott mind a román olvasó-
közönség kis létszáma, mind a szegedi magyar miliő hatása, s persze a nagyszámú, 
értőbb közönség, és az egyetemi város pezsgő kulturális élete is. Verseinek mon-
danivalója, szellemisége továbbra is számos román elemet tartalmazott, de nem 
akart saját nyelvének és kisebbségi létének fokságában vergődni. Tudatában volt 
annak, hogy az örökölt nyelv és kultúra önmeghatározás kérdése, mégis élt a ma-
gyar nyelv által kínált opcióval, amely az anonimitásból való kitörés lehetőségét, 
tehetségének kiteljesedését és egy nagyobb közösségbe való aktív, konstruktív és 
mozgósító tényezőként történő integrálódását kínálja. Egyetemi évei alatt mind 
az országban, mind a szegedi fiatalok körében nem csak politikai igazodás, ha-
nem kánonváltás is folyik, amelynek mérvadó alakítója: „Magdu Lucian szegedi 
költő „Egy költőnek” ír, de verseiben valamennyi költőtársához szól: „Állj sorba 
te is a küzdők közé”,/Ne légy közömbös,/Segítsd te is a gyógyulást”. Szinte a mai 
költészetünk ars poeticáját adja.” (Délmagyarország, 1958. március 5.) Akkor és 
ott, a Tisza partján szerzett élmények hatására fedezi fel igazi énjét, tehetségét. 
Ez a felfedezés egyszerre ösztönző és kétségbeejtő. Az identitás keresésének ter-
heit csak növelik a kényszerű pályaválasztásából fakadó nehézségek. Az önazo-
nosság-keresés gyötrő szépsége és az önmegvalósítás dilemmái, korlátai képezik a 
szegedi folyóiratokban megjelenő modern verselésű költeményeinek témáit. Versei 
jelentek meg a szegedi Délmagyarországban és Tiszatájban, a Szegedi Fiatalok An-
tológiájában (1959) és a battonyai Híd az Éren át c. kötetben (1978), amelyben az 
Ér patak az együttélő magyarok, románok és szerbek sorsközösségét szimbolizál-
ja. Verseiből válogatás jelenik meg 1991-ben Confesiune (Vallomás) címen Cons-
tantin Olariu fordításában, a budapesti Dunărea kiadónál. A kiváló fordító azt a 
sokak által kétségbevont megállapítást tette, verseinek megismerése után, hogy a 
battonyai költő „Magyarország legjelentősebb román költője, annak a nyilvánvaló 
paradoxon dacára, hogy magyar nyelven írt”. Verseinek jelentős része kiadatlan. 
Lucian Magdu, rövid, önemésztő élete ellenére a magyarországi román irodalom 
és kultúrtörténet jelentős alakja. Elsősorban költő, vérbeli költő volt.

Korunk modern költészetének hívei négy kötet érzelmi és főleg gondolati bo-
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zótján átvergődve, s a költővel együtt kimerülten, de élményekkel gazdagodva 
kaphatnak bőséges ízelítőt Maria Berényi (1959-) lírikus szövegeiről. Első kötete 
(Autodefinire, Önmeghatározás, 1987) román nyelvű, a következő három (Fără 
titlu, Cím nélkül, 1992, Pulsul veacului palid, Sápadt század pulzusa, 1997, În 
pragul noului mileniu, Új évszázad küszöbén, 2002) kétnyelvű. A kétnyelvűség, a 
románságát egyértelműen vállaló alkotó esetében magyarázatra szorulna, ha nem 
tükrözne nyilvánvaló, köztudott valóságot: a két-és többnyelvűség hagyományát 
az I. világháború előtti Magyarországon, illetve a jelenlegi hazai románság két-
nyelvűségét, és persze a szerző szélesebb (magyar) olvasóközönséghez való eljutás 
természetes törekvését.

Költői énje, emberekhez való viszonyulása, hitvallása korának gyorsan változó 
értékrendjéről, embert próbáló, elgondolkoztató, és a spleen-be hajló lelkivilága az 
Autodefinire c. első kötetében pregnánsan jut kifejezésre. Fontos eleme az önmeg-
határozásnak az önazonosság kérdése, amely későbbi köteteiben is gyakran vissza-
tér: „saját nyelvünk csendjében – burkolózva keressük a kapaszkodókat…, málló 
öntudatunkat átröntgeneztetjük és önmagukba emigrálunk” (Identitászavar, Cím 
nélkül, p. 62). Ebből a saját nyelv-és kultúra által determinált körből, amely szűk 
mozgásterénél fogva akár a művészi önmegvalósítás gátja is lehet, a szerző nem 
kevés töprengés és vívódás árán, identitását nem feladva, nyitni tud az univerza-
litás, az abszolút szabadságra való törekvés jegyében, a modern, idegőrlő világra, 
s ennek megfelelően hol ironikus, hol szkeptikus világlátással és szemléletmóddal 
bővül a szövegalkotás formai, nyelvi eszköztára. Több az emóció, szívmelengető, 
gyöngéd szó, dallamos vers is (Kisfiamnak, Édesanyámnak – Új évezred küszö-
bén). Úgy tűnik azonban, hogy minden nyitásnak, tágításnak és kitárulkozásnak 
vannak határai. A kör, Berényi költői univerzumának köre bezárul, utolsó kötete 
a „reménytelenségről”, a „bizonytalanságról” szól, s úgy látja, hogy miután „ma-
gamba fordulva beszélek”, többé „nincs helye a szónak”, majd bejelenti, hogy a 
versírást, legalábbis a nyilvánosság számára, befejezte. A kutatómunkában keres 
magának nyugodt menedéket. Egyébként ezirányú munkásságát számos cikk és 
több tanulmánykötet fémjelzi.

A hazai román népcsoport szűk keresztmetszetű irodalmának nincs regénye. 
Noha Ivános Illés Elindultam szép Erdélyből c. művét regényként definiálja, rövid 
lélegzetű írása közelebb áll a memoárhoz, mint a regényhez. Némi hagyománya 
van a román rövidprózának, ilyen pl. Ilie Ivănuş mellett Gheorghe Santău (1923-
2010) Amintiri (Emlékek, Gyula 2001) c. értékes kultúrtörténeti munkája és Vasi-
le Roxin (1944-2007) néhány elbeszélést is tartalmazó Azok a felejthetetlen idők 
(2004) c. kötete.
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Szépírói tehetséggel és képességgel megáldott rövidpróza-író is kevés van. E 
műfaj elhivatott művelője a méhkeréki születésű, Gyulán élő Ana Radici-Repiský, 
akinek Rupte din suflet (Lélekvirágok, Gyula, 2001) c. kötete érzelmi átéltséget, 
érzelemgazdagságot, kifinomult ízlést tükröz. Ezért, bár írásai műfaji szempontból 
szinte besorolhatatlanok, sokszínűségük és változatos témájuk miatt lírai rövid-
prózaként definiálhatók. Erényük: lírát és epikát társítanak harmonikus szimbió-
zisban. A „lélekből fakadt” írásokat azonban gyakran fenyegeti a szentimentaliz-
mus veszélye, amely, a mai, sokak szerint eldurvult világban, disszonáns hang is 
lehetne, de Ana Radics írásai éppen ennek ellensúlyozására, az emberi jellem és 
érzésvilág valódi értékeinek felmutatására hivatottak, táplálva az olvasóban azt a 
reményt, hogy a tiszta emberi hangnak, s csak annak van létjogosultsága. Ezért 
az ifjúkori eszmények elvesztése miatt újabb-és újabb értékmentés nyomába ered.

Életrajzok:

Ivános Illés (1913-1999)
A Szeben megyei Alamór községben született, szegény román leány és jómó-

dú magyar katonatiszt törvénytelen gyermekeként. Mostoha gyermekkor várt rá, 
noha jó tanuló volt, csupán a kárpitos szakma elsajátításáig vihette. Ebből tengette 
életét Romániában, főleg Bukarestben és Temesvárott, ahol 1938-ban megjelenteti 
első novelláskötetét Uliţa pustiului (Út a semmibe) címmel. A második bécsi döntés 
után erőteljesebben lángol fel benne apja megismerésének, megtalálásának vágya, 
ezért a Magyarországhoz visszacsatolt Észak- Erdélybe, Kolozsvárra megy, onnan 
Budapestre. Itt rátalál édesapjára, de az nem fogadja be, óriási csalódást okozva 
számára. Egy ideig Pesten tengeti életét, amíg édesapja személyi titkára, nyírségi 
birtokára nem küldi, ügyintézőnek. Tíz évet tölt itt, a nyírségi parasztok világában, 
itt éri az orosz és román csapatok bevonulása, majd az új világra való áttérés kény-
szere, amelynek egyébként odaadó híve volt. Irodalomszeretetére, széleskörű is-
mereteire való tekintettel pártiskolára kívánják küldeni, de ő a szegedi tanárképző 
főiskola magyar-történelem szakára iratkozott be. Egy év után Budapestre megy, 
ahol magyar-román szakot végzett. Így került Gyulára, tanárnak az ötvenes évek 
közepén az ottani általános iskolába. Közben, 1951-től a Gyulán megjelenő Liber-
tatea noastră munkatársa lett. Itt bontakozik ki igazán írói munkássága. Utolsó 
éveit Egerbocson töltötte 1999-ben bekövetkezett haláláig.
Borza Lucia (1928-2016)

Szülőfalujában, Kétegyházán járt elemi iskolába. Gimnáziumi tanulmánya-
it Szegeden, majd Békéscsabán végezte, itt érettségizett. Budapesten az Eötvös 
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Loránd Tudományegyetemen szerzett román-magyar szakos középiskolai taná-
ri diplomát. 1951-től hat évig Gyulán a N. Bălcescu Román Tannyelvű Gimná-
ziumban tanított román és orosz nyelvet. Ez utóbbi nyelvből a szegedi főiskolán 
szerzett diplomát. Felelős szerkesztőként 21 éven át volt a Tankönyvkiadónál a 
román nyelvű tankönyvek gondozója. Szerzője több román nyelvkönyvnek, egy 
ábécéskönyvnek, valamint az általános iskola alsó 4 osztálya számára kiadott nép-
ismereti tankönyvnek. Nyugdíjasként 5 éven át a Gyulán megjelenő román nyelvű 
hetilapnál, mint lektor dolgozott. Ebben az időben kezdett verseket, cikkeket írni. 
Ő az egyetlen a hazai román szerzők között, aki gyermekek számára írt verseket, 
illetve négysoros találóskérdéseket. Valamennyi alkotása a Flori tîrzii c. kötetben 
jelent meg. Szülőfalujában gyűjtött népmeséket, anekdotákat, közmondásokat a 
Jerebetu c. kötet tartalmazza. Kiadott egy szöveggyűjteményt is a kétegyházi ro-
mánok tájnyelvéből.

Hoczopán Sándor (1937-2007)
Méhkeréken született 1937-ben. Szülőfalujában megkezdett tanulmányait Gyu-

lán folytatta, ahol 1955-ben érettségizett. A szegedi tanárképző főiskola elvégzé-
se után, 1958-ban a battonyai román iskolában tanít, majd 1961-től a magyaror-
szági Románok Demokratikus Szövetségének előadója, 1971-ig, amikor átveszi 
a Budapestről Gyulára helyezett Foaia noastră szerkesztését, amelyet két évti-
zeden át, nyugállományba vonulásáig vezetett. Újságíróként 1958-ban debütált, 
azt követően számos kultúrtörténeti írást közölt, igazi érdeklődési köre azonban 
a népköltészet volt, amelyet az 1960-as évektől kitartóan gyűjtött és kommentált 
tanulmányokban, önálló kötetekben. 1982-ben útjára indítja a ma is megjelenő 
Izvorul (Forrás) c. néprajzi és folklorisztikai szaklapot. Népköltészeti gyűjtéseit 
több kötetben (egyeseket magyar nyelven is) jelentette meg: Proverbe şi zicători 
din Micherechi (Méhkeréki szólások és közmondások, 1974), Floricele. Stigături din 
Micherechi (Méhkeréki csujogatások, 1975), Poveștile lui Mihai Purdi (Purdi Mi-
hály meséi, 1977), Florian-Poveștile lui Teodor Șimonca (Simonka Tivadar meséi, 
1981, 1992), Magyarországi románok folklórjáról (Budapest, 1986). Visszavonulva 
a közélettől, 1998-ban jelenteti meg egyetlen verseskötetét Din rădăcini comune 
címmel, amely a közösség gazdag népköltészetében gyökerezik, majd 2001-ben, 
publikálja Gyulán A méhkeréki baptista imaház történetét (1921-1950). 2007-ben 
hunyt el Gyulán.
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Magdu Lucian (1937-1968)
A magyarországi románság jeles elődeinek sarjaként látta meg a napvilágot 

1937-ben Battonyán. A helyi román ortodox pap fia, aki orvosként, költőként és 
filmrendezőként gyarapította őseinek hagyatékát. A battonyai és a gyulai román 
általános iskola és gimnázium elvégzése után (1955) a szülői háznak eleget téve a 
Szegedi Orvostudományi egyetemre iratkozik, bár szíve, érdeklődése a filmművé-
szet felé húzza. A Filmművészeti Főiskolára is felvételt nyert, de csak orvosi tanul-
mányai után fejezte be. Orvosként dolgozott, de verseket írt és, nem kis áldozatok 
árán, filmeket készített (Távolodás, 1966, Gyökerek, 1967). Úgy tűnt, teljesül életé-
nek nagy álma. Nem így történt, korai halála (1968) egy kivételes tehetségű ember 
munkásságát töri derékba.

Berényi Mária
1959-ben Méhkeréken született. 1977-ben a gyulai román nyelvű „Nicolae 

Bălcescu” Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait 1983-ban fejezte be 
az ELTE Bölcsészettudományi Kar román-népművelés szakon. 1985-ben védte meg 
egyetemi doktori értekezését az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 2001-ben a 
kolozsvári Babes-Bólyai egyetemen történettudományból szerezett PhD fokozatot.

Egyetemi tanulmányai befejezése óta a magyarországi románok 
művelődéstörténetének kutatásával foglalkozik. Kutatási eredményeit számos 
könyvben és tanulmányban foglalta össze, illetve különböző konferenciákon 
tartott előadásokat. Irodalomtörténeti és kritikai publikációi jelentek meg. Egy 
ideig külsősként az Európa Kiadónak lektorált román nyelvű műveket. Költői 
tevékenységéről eddig négy kétnyelvű kötet tesz tanúbizonyságot. 1994-ben a 
nagyváradi „Familia”c. irodalmi folyóirattól „Eminescu” díjat kapott. 1997-ben, 
Ausztráliában a Cringillai román közösség kulturális egyesületet hozott létre, 
amely tudományos és irodalmi munkája elismeréséül tiszteletbeli taggá választotta. 
1993-tól a Magyarországi Románok Kutatóintézetének igazgatója. Az Intézet egyes 
kiadványainál szerkesztői és kiadói feladatokat lát el. Munkásságát Romániában 
magas kitüntetéssel ismerték el.

Repiskýné Radics Anna
Repiskýné Radics Anna 1964. január 16-án született, méhkeréki román szár-

mazású családban. Szülőfalujában végezte általános iskolai tanulmányait, majd a 
gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnáziumban tanult. A budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-román szakos hall-
gatóként diplomázott, 1987-ben. Ezt követően a hazai románság hetilapjának, a 
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Foaia noastră (később NOI, Foaia românească) szerkesztőségében kezdett el dol-
gozni újságíróként, fotósként és szerkesztőként, egészen 2002-ig. A szerkesztőségi 
munka mellett publikált még a Román kalendárium (Calendarul nostru), a Lumi-
na és az Együttélés (Convieţuirea) folyóiratokban.

2002-ben tagja volt annak az értelmiségi csapatnak, mely létrehozta a Magyaror-
szági Románok Országos Önkormányzatának lapját, a Cronica-t. Ezzel párhuza-
mosan tanítani kezdett a gyulai román gimnáziumban. 2004-től főállású magyar 
nyelv és irodalom, illetve román nyelv és irodalom tanár, ma már igazgatóhelyet-
tesként is tevékenykedik.

Két önálló kötete van. A Rupte din suflet (Lélekből fakadtak) című prózakötete 
2000-ben látott napvilágot, míg a Plopi la capătul lumii (Nyárfák a világ végén) 
című interjúkötete 2003-ban jelent meg. Közel két évtizede a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségének tagja.

Ivános Illés: Elindultam szép Erdélyből
(részlet)

„Sok ember él a mai Európának ezen a részén, akire ráillenek József Attila sza-
vai: „Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az.” Az 
én esetemben is, némi módosítással: anyám román volt, apám félig magyar, félig 
földbirtokos, vagy tán egészen az… És nagy a tábora azoknak is, akik bíznak, hogy 
rendezni fogják végre közös dolgainkat.

Anyámnak az volt a „bűne”, hogy szép lány volt és szegény, s mint tudatlan cse-
lédlány, olyan helyen szolgált Szebenben, ahol albérletben lakott egy magyar tiszt, 
Sédeni Ambrózy György volt a neve. Ezek után maradt a tisztázandó kérdés: ki 
voltam, s hogy vagyok én…? Huszonkét éves koromig abban a tudatban éltem, 
hogy „színromán” vagyok, amire ugyancsak büszke voltam. Akkor jött a várat-
lan meglepetés. Katona voltam már, amikor megtudtam Cristea Miklóstól, anyám 
ügyvédjétől, hogy az apám egy magyar tiszt volt. Forgott velem a világ, olyan érzé-
sem volt, mintha kituszkoltak volna belőle, elveszített énem miatt.

Szülőfalumban, Szeben megyében és később Temesváron is, ahová egy állami in-
tézetbe adtak, románok között éltem. Az intézet bejáratánál egy jókora, kifüggesz-
tett tábla figyelmeztetett: „Să ştii că în primul rînd eşti român şi apoi muncitor.” 
(Tudd meg, hogy elsősorban román vagy, s csak azután munkás.) Inasok voltunk, 
és kárpitos és díszítő szakmát tanultam. Napközben magyar és német munká-
sokkal voltunk, akik el-elpolitizálgatva a világ proletárjainak összefogásáról be-
szélgettek. Az otthonban, lefekvés előtt kórusban hazafias dalokat énekeltünk, azt 
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tudatosították bennünk, hogy a dákok és rómaiak utódai vagyunk. Később azzal 
magyaráztam magamnak a mély hazafias nevelést, hogy Temesváron erős volt a 
munkásmozgalom; kisugárzott az ereje, s azt ellensúlyozni akarták, Müller Kál-
mán – aki többször volt bebörtönözve, mint szabadlábon – haladó eszméket hirde-
tett ott társaival a Munkásotthonban, amelyet mi messziről elkerültük, bár közel 
volt a tanoncotthonunkhoz.

Merő véletlenen múlott hát, hogy huszonkét éves koromban derült ki, s így azon-
nal tudni akartam, ki is volt az apám. Addig csak homályos sejtelmeim voltak. 
Gyermekkoromban néhányszor hallottam, amikor nagyanyám, akinél tizenegy 
éves koromig nevelkedtem, néha, ha kérdezte valaki apámról, azt felelte: „tanult 
ember volt”, de meghalt a háborúban…

A bizonyosság igénye később csak fokozódott, megerősödött bennem. Történt 
ugyanis, hogy –mint katona– hazafelé utaztam Aradról szülőfalumba, Szeben vi-
dékére, anyámékhoz öt napra. Déva és Albinc között egy városi külsejű román 
férfi ült mellettem, velünk szemben meg két román parasztasszony. A férfi egész 
úton beszélgetett a két asszonnyal, én meg bámultam a vonat ablakából a folyton 
váltakozó, hegyes-dombos tájat. Arra emlékszem, hogy az egyik asszony váratla-
nul megkérdezte a férfitől:

– Hát a kiskatona csak nem a maga fia?
–Az én fiam, miből gondolja? – fordította rám a tekintetét.
–Mert nagyon hasonlít magára– felelte az asszony. – Olyan barna, mint maga.
Futólag szemügyre vettem az útitársamat s magamban még meg is állapítottam, 

hogy csakugyan hasonlítok rá. Megmosolyogtam az ötletet, ám a gondolat nem 
hagyott nyugton: vajon ki lehetett az apám, s csakugyan meghalt a háborúban, 
vagy nagyanyám csak úgy mondta? Akkor határoztam el azt, hogy még ha nehe-
zére esik is anyámnak, ki fogom faggatni. És meg is kérdeztem. Sírva magyarázta, 
hogyha nem változott volna a világ – Trianon után –, más lett volna a sorsa és az 
enyém is. Hiába perelte az apámat, a snájdig magyar huszártisztet, aki ott szállt 
meg egykoron, ahol ő szolgált, hiába volt minden igaza, akkoriban nagyot válto-
zott a világ és … ”
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Borza Lucia

Életem

Életem,
mint keskeny ösvény a hegyre,
napról-napra
csak fogy, fogy egyre…

A csúcsról szemem
ha le-letekint,
a völgyből vissza
gyermekkorom int…

Oly hosszúnak tűnt
az út az elején,
s hogy mily rövid volt
csak most látom én…

A Margit-szigeten

Körülöttem minden csupa-csupa virág,
szelíd óriásként hallgatnak a vén fák.
Selymes, üde szőnyeg a harmatos pázsit,
simogató szellő, csend, nyugalom vár itt.
Magában a padon sehol senki sem ül,
csak én vagyok itt is, mint mindig egyedül.

Szilveszter éjjel

Emlékek zörgetik félénken ablakom,
ajtót nyitok, hogy bejöjjenek,
hagyom, hogy ölbe vegyenek,
s míg elringatnak, némán hallgatom
a távolodó óév lépteit a csikorgó havon…

Úton

Zakatol, zúg, robog a vonat,
s míg száguld velem egyre távolabb,
villámként az éteren át
gondolatom hozzád visszaszáll,
körülvesz, simogat, átölel melegen,
s megpihen szeliden szerető szíveden.

Ami az életrajzomból kimaradt… (részlet)

Annak az öreg, egytantermes román iskolának a „szolgálati” szoba-konyhás la-
kásában születtem Kétegyházán, amit rég lebontottak, talán fényképen sem létezik 
már. Helyén ma egy ABC áll, ott szemben a téli napokon párafelhőbe burkolódzó 
artézi kúttal, amelynek selymesen lágy, kicsit kénes íze vize után még mindig áhí-
toznak a falubeliek.

Kétéves lehettem, mikor a Széchenyi utcába költöztünk. Régi ház volt ez is, a 
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saroktól a második, de téglaépület, s két tágasabb szoba biztosította kényelmünket. 
Annak helyébe épült később a több szobás otthon, életem sok-sok örömének és fáj-
dalmának színhelye. Több mint két évtizede is van már annak, hogy a falu öregjei 
birtokolják. Sokat is változott azóta, de nekem álmaimban ma is csak egykori képe 
jelenik meg…

Tavasztól őszig, az utcabeli szomszéd gyerekekkel játszottam, a házak előtti fák 
mellett a „Komámasszony, hol az olló”-t?, a füves árkon át futkosva az „Enyém a 
vár, tied a lekvár!” játékot, a naponta tisztára söpört járdán pedig egy kötélen át 
ugráltunk, amit két társunk hajtott, miközben ritmusosan ismételgette valahány-
szor a kötél a földet súrolta: „Piri, Feri, Zoli, Sári…”. De más, a mai gyerekeknek 
ismeretlen és érdektelen játékok is remek időtöltést jelentettek.

Ősz kezdetén irigykedve néztem iskolámba igyekvő társaimat. Hosszas kérlelés 
után kaptam én is egy „iskolát”, ami az én szótáram szerint a táskát jelentette. 
Kicsi, bőrönd formájú alkalmatosság volt. Tele is tömtem könyvekkel, apám író-
asztalán talált mindenféle irománnyal, s magam is elindultam az iskolába, azaz a 
sarkon túli templom lépcsőjéig, ahol megpihentem, majd visszaballagtam hűséges 
fehér-fekete foltos, korcs kutyusom kíséretében…”

„Forog a napra” (részlet)

„Gyerekkoromban, de később is, otthon mindig románul beszéltünk. Magunk 
közt, a szüleimmel, az irodalmi köznyelven. Rokonainkkal, a falubeliekkel, a hely-
beli dialektusban. Magyar barátainkkal, ismerőseinkkel magától értetődően –ma-
gyarul.

Így hát kezdettől fogva két nyelv hatott rám. Az első szavakat persze románul 
mondtam ki, de igen hamar, szinte észrevétlenül, megtanultam két nyelven nem 
csak kifejezni magam, de még álmodni is.

Eleinte bizony előfordultak „buktatók”. Itt-ott kevertem a magyart a románnal, 
de ezt olyan hamar kinőttem, mint a cipőmet. Szüleim nem aggodalmaskodtak, 
hogy bármilyen zavart is keltene bennem ez a sajátos „stílus”, inkább jót mulattak. 
Nemkülönben a szomszédban lakó barátaink, akikhez naponta átmentem a ker-
ten át, mert ott mindig akadtak játszótársak. Igaz, nagyobbak voltak nálam, talán 
éppen azért is ragaszkodtam annyira hozzájuk.

Böske néni egyébként úgy szeretett, mintha a három gyermeke mellett én lettem 
volna a negyedik. Meg is jegyezte „aranymondásaimat”, s később maga mesélte el 
őket. Jó részüket elfelejtettem, csak néhány akadt fent az idő rostáján.

Egy nagy udvar és kert találkozásánál állt Böske néniék kétszobás lakása. A ház 
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ellőtt hosszú széles sávban sok-sok tarka, illatos virág. Hogy, hogy nem, a virá-
gok közé hullhatott egy napraforgó mag. A napfény és a gondos locsolás idővel fa 
nagyságúra növesztette, legalább is az én akkori pöttöm méreteimhez képest. Gézi 
különösen büszke volt rá.

Valahányszor megpillantottam, tágranyílt szemmel néztem.
Némán csodáltam a rikító sárga sziromlevelekkel díszített, magoktól duzzadó 
óriási tányért, hiszen nekünk ilyen nem volt. Pedig szerettem volna…
Egyszer aztán, mélyet sóhajtva és sóvárgón jegyeztem meg:
– De szép „forog a napra” van tinektek!
Szomszédolásaim során számtalanszor ott talált az ebédidő. Ilyenkor, termé-

szetesen, az én számomra is került egy teríték az asztalra. De amikor első ízben 
kínáltak ebéddel, csak ültem, fegyelmezetten és szótlanul néztem a tányérkámban 
párolgó levest, míg a többiek már kanalazták azt.

–Miért nem eszel, Lucikám? – kérdezte aggódó hangon Böske néni, ismervén 
egyébként jó étvágyamat.

Illedelmesen válaszoltam, kicsit megemelve vállamat:
–Mert nincs lingurám.
Senki sem értette, mi a gondom. Böske néni családjában csak Feri bácsi tudott 

románul, ő pedig még a boltban foglalatoskodott.
Nosza, szalasztottak érte, jönne már megfejteni a bűvös szót, amit minden bi-

zonnyal csak is románul mondhattam.
–Jöjjön már, Feri, – sürgette Böske néni a férjét, akit mindig magázott, – nézze 

nem eszik ez a gyerek, jaj Istenem, csak nincs valami baja…
Feri bácsi megismételte a kérdést, miért nem eszek, mire a válaszom ismét csak: 

Mert nincs lingurám…
Kissé felháborodottan, hogy övéi még ennyit sem tudnak, de azért nevetve 

mondta:
– Az Isten áldjon meg benneteket, hát adjatok neki egy kanalat…!
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Sopron

Völgykatlan. Óváros.
Lábas-ház. Tűztorony.
Zegzugos kis utcák.
Zöldsapkás hegyorom.

Stornó-ház. Templomok.
Vasbeton, új falak.
Régmúlt jön elébem
Boltíves ház alatt.

Kérés

Ha egyszer mégis elhagynál,
mert nem szeretsz, mert meguntál,
vagy rossz voltam és közönyös,
és nincs már bennem örömöd,
vigyél csak mindent el magaddal,
emléket, álmot és nyugalmat,
csak egyet hagyj meg: a reményt,
hogy egyszer visszatérhetsz még…

Lővérek. Sétányok.
Madarak. Hűs erdő.
Habfelhőn naponta
Üzenget a Fertő.

Park ölén gyógyszálló.
Sétálók. Pihenők.
Szél ringat, simogat
Nyírfákat, bús fenyőt.

Lomb mögül kis mókus
Kíváncsin nézeget.
Tűző nap terít rám
Szikrázó kék eget.



334

Hoczopán Sándor 
(Petrusán György fordításában)

Elmúlás

Tekinteted a jövő felé szegezve
akarsz aktív jelenlétet 
 a történelemben;
kőoszlopba kívánod önteni
 –saját bizonyságként–
hogy élő tanúja voltál
 –és még vagy–
ennek a csodának:
csendes átmenet
szeretetből
megbocsátásba.

Vallomás

Verset alkotni
 eszmékből és gondolatokból
bolondság
állandó vívódás
 amely éjjel-nappal
arra kényszerít
hogy rímelő sorokba
szedd embertársaid
 szívverését
akik nem fognak elolvasni

Tévelygések

Az emberi szellem nyomán
alakítjuk 
 fokról-fokra
a tisztesség
az igazság
a szeretet
 nehéz útját a végkifejlet felé
fátyolos, tényekbe ütköző ösvény
melynek göröngyös útján
el is tévedünk
 olykor-olykor

Eredetünk menedéke

Idegen a gúnyánk,
koldulunk és vigasztaljuk magunkat,
nem találjuk már
 eredetünk menedékét,
az anyanyelvünk ízét;
 a csillagtalan éjszaka
 –bizonyosságként–
némán leselkedik ránk…
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Magdu Lucian
Első vers

Felhőként kavarog az út vén pora,
Cserdít a gulyás karikás ostora.
Bőgnek a bambán ballagó tehenek…
Jöttüket várják az éhes gyermekek.

Érpart selymes füvét, göndör birkák nyírják,
Bokrok közt tücskök a régi nótát sírják.
Egy dojna trilláit cifrázza a pásztor,
Bús szíve bánatát, fújja el néhányszor.

Ikonosztász

I
Majd ha néhány régi bűnön
elárultan tűnődünk
ruhánk kopott szakadt lesz
házunk körül fenyőfák

míg lányunk zongoráját
–elérhetetlen álom–
a képzelet segít majd
szobánk sarkába látni

fiunk már messzi úton
tékozló furcsa felhő
nincs már kivel kutatni
ó lét törvényeidben.
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II
Szűz-Máriánk segíts meg
szegénység árnya távozz
maradj velünk reménység

egy régi képet nézni
nevetni halk–szerényen
aztán asztalhoz ülni

mert volt tengernyi kín is
ó együtt hadd lehessünk
várnak az ünnepekre.

III
futkározni a fényben
fecskénél villanóbb vagy
röpdöss mint üde dallam

könnyen lep meg a sírás
váltod friss kacagással
mosolyod régi balzsam

hindu sarut hord mégis
siheder szép kicsi húgom
rendkívül komoly angyal.



337

Levél jött Capuából…

1
„Öcsém, én jól vagyok, de fáj a messzi ősz –
tinálatok, tudom már hull a sok levél.
Egy őszi költeményt –Szegedről– küldenél?
Szemem s öreg szívem emlékek közt időz...

Fügét ha majszolok s néhány sült gesztenyét
eszembe jut a bor, a csirkepaprikás…
Fájó az árvaság, a kiábrándulás:
nem kellek senkinek, kizár a földkerék.

Biztos már elfelejt sok drága ismerős.
Hol lesz az én hazám? Kínom már oly erős,
hogy átkozom magam s a szép Itáliát.

Csavargó lettem én, s a szánalomkenyér
alázó csúnyamód: nékem semmit sem ér. –
Oh visszasírom Őt, s nem Ő komisz fiát…

2
Nyomorúságomért azúr-idő vigasztal
és néha ihatom egy pohár marszalát,
távolról hallhatom Nápoly vidám dalát:
szerelmi nyávogás, néhány silány, 
pimasz dal.

Sokszor kirándulok… Már láttam 
Dante sírját –
Ravenna, – bukott hölgy, akit Velence 
gyűrt le,
itt hált Teodorik, – hűs, kék márványa 
tűrte: –
E táj minden zugát történelembe írták.

Shakespeare-i színterek: szép, 
ósdi városok,
örök Colosseum, zajos sikátorok
s közel, nagyon közel látod az Adriát… 

–

Vén Capua… tornyok, szétmálló templomok 
–
Külvárosok: nyomor, utcán piszok, lo-
mok…
Óh visszasírom Őt, s nem Ő komisz fiát!

3
A szép nő rengeteg, de egy sem néz 
reám…
várják a vőlegényt a gazdag fidanzátót. 
–
száz kirakati tárgy, megannyi barna átok.
Hozzája nyúlni nem szabad… Szeretne 
ám,

ha indiai úr, vagy vágyak álma volnál.
Nekünk a szerelem csak bordélyban 
terem,
hol műszak végéig az öt nő meztelen:
száz kósza idegen áll sorba kint e bolt-
nál…

Óh merre visz az út? Mennék én vissza 
már!
Öcsém, maradj nyugodt: Maradj, 
ne légy szamár,
ne higgy, a messziség becsap, – és Indiát

előbb megláthatod, ha otthon dolgozol,
s imádhatod Hazád, úgy jól gondolko-
zol–
óh visszasírom Őt, s nem Ő komisz 
fiát!”
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Berényi Mária
Identitászavar

saját nyelvünk
csendjében –
burkolózva &&&&&
keressük a kapaszkodókat
………………………….
Félénken ……………..
és kihívóan közeledünk szakadatlanul 
////////
a tárgyra akarunk térni
azonosulni ????
 meddig ??????????
 és kivel ???????? 
az emlékezet nem
    engedelmes eszközünk
máló öntudatunkat //////
átröntgeneztetjük ++++++ 
és önmagunkba emigrálunk

Magány

Ébred a szóban a csend
Kopott a szív és a világ
Minden múlt időben van már
Nincs mit mondanom,
A szavak várhatnak
Nincs mit mondanom,
Ezek néma fájdalmak

Kisfiamnak

Mint mozdony szürke füstgomoly
úgy leng utánad lelkem melege
múlhatnak évek s újra évek

amíg vagyok, amíg élek
mindig utánad leng e lélek

Édes fiam, benned hiszek
vidd tovább az életem
 
Magamba fordulva beszélek veletek

Engem is nyomnak már az évek
Keresek magamnak nyugodt menedéket
Hogy merre megyek, nem nagyon tudom
Változó bánat az arcomon

Magamba fordulva beszélek veletek
Egyhangúan hull minden évem a feledésbe
Időm lezúdul gyorsuló iramban
Az emlékek burjánzanak, s nincs helye 
a szónak

Számban két nyelv feszül egymásnak 
a szóért

Némán állok az álmos csöndben
Az idő elvérzik a lassú szívverésben

Szorong a lélek a test kényszerzubbo-
nyában
A könnyek elöntik a látomásokat

Fonnyad az emlék, elhullanak a virágok
Fáradt vagyok, a hitem is rég elhagyott

Hányódom mint száradó, barnuló levél
Számban két nyelv feszül egymásnak a 
szóért
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Édesanyámnak

Mindaz,
amit örökül
hagytál,
itt folyik ereimben,
érzékeimmel
viszem tovább
tovább gyűrűzik
bennem a mosolyod is

Radics Anna: Halottak 
napjára – üzenet az 

élőknek

Az ember élete során annyi de annyi 
mindent tehet.

Megállhat egy pillanatra örülni, hogy 
egészséges, körülveszik a szerettei, tá-
masza lehet gyermekeinek vagy szüle-
inek, vannak barátai, akikben bízhat, 
Isten közelsége az övé és otthont terem-
tett családjának.

Most kell örülnie a legkisebb boldog 
pillanatnak is. Most van ideje a szerelmi 
vallomásoknak, a beteljesedett élet felett 
érzett elégedettségnek. Most van ideje a 
hálának, a bocsánatkérésnek és a meg-
bocsátásnak. Most még kimondhatja a 
„szeretlek”, a „köszönöm” és a „büszke 
vagyok rád” simogató és ölelő szavakat. 
Testestül és lelkestül ölelhet, vigasztalhat 
és szerethet.

Az ember hamis illúziójában azt hi-
szi, a ráeső idő végtelen, hogy számára 
másnap is kisüt a nap, hogy lesz holnap-
ja, lesz lehetősége megkövetni azt, akit 

megbántott, helyrehozni azt, amit elron-
tott, lesznek közös percei azokkal, akik 
fontosak számára.

De biztosan létezik az a holnap, az a 
„majd később”? Az idő homokszemcséi 
elfolyhatnak gyorsan és észrevétlenül, 
mint ujjak között a tiszta víz.

A jelen csak most létezik. Most… 
vagy soha talán. 

Az ember egyszer csak virággal és 
gyertyával a kezében egy sír előtt ébred-
het rá az idő hatalmára és igazságára. 
Akkor már csak könnyeivel simogathat, 
és a szélnek suttogott szavakkal szeret-
het. Akkor már nem hozhatja vissza a 
tegnapot, nem pótolhatja az elmulasz-
tott perceket, soha nem csodálhatja, kéz 
a kézben, a természet csodáit, a lemenő 
nap aranyló színeit, a mindent eltakaró 
hólepel csillogását és puhaságát, a te-
tőcserepeken kopogó víz zenéjét. Soha 
többet nem élheti át a közös ünnep 
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megható pillanatát. Soha többet nem várják már öreg szülei az ismerős kapuban.
Most még megteheti… vagy soha talán.
A jelen pillanat az élőké, a holnapi már csak a holtaké. A jelen pillanat a tetteké, 

a holnapi már csak az emlékeké. A jelen pillanat a vallomásoké, a holnapi már csak 
a bűnbocsánaté. A jelen pillanat a megbocsátásé, a holnapi már csak az önostoro-
zásé. A jelen pillanat a teljességé, a holnapi már csak a részeké. A jelen pillanat a 
nyíló, illatos virágoké, a holnapi már csak a sírcsokroké.

(1998)
A szerző fordítása

Polisz, 2012. szeptember, p. 44-59.
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Eminescu, simbol național

Drept introducere evocăm o notă fundamentală a creației eminesciene: 
contrastul dintre bine și rău, frumos și urât, dreptate și nedreptate, dra-
goste și ură, trecut și prezent. O altă trăsătură a poeziilor sale se hrăneș-

te din convingerea că la temelia vieții umane stă răul. Poetul e veșnic în căutarea 
unui răspuns la răul care „S-a grămădit puternic în viața gimții mele,/Încât îmi 
vine-a crede că sâmburele lumii/E răul.” În poemul Andrei Mureșanu spune: Răul 
și iarași răul - că vremea se măsoară/După a răutății pășire. Rău și ură/Dacă nu 
sunt, nu este istorie.../Căci numai răul are puterea de-a trăi.

Eminescu se caracterizează prin două elemente distincte: talent poetic deosebit, 
care se reflectă în cele mai frumoase și valoroase creații lirice, de o perfectă armo-
nie, pe de o parte, o incapacitate și lipsă de predispoziție de adaptare la realitățile 
și convențiile epocii în care trăiește, pe de altă parte. Această dualitate se constată 
între armonia morală și poetică a creațiilor lirice și ideile ideologice și politice ag-
itate ce-i caracterizează o bună parte a publicisticii, mai ales a ziaristicii politice. 
În prealabil să mai facem observația de altfel cunoscută că nici spiritele creatoare 
nu sunt perfecte și că pot susține și idei greșite sau depășite, cum se întâmplă, nu o 
dată, și cu Eminescu. În sfârșit, ideologia eminesciană și scrierile lui politice sunt 
analizate din perspectiva ideii naționale, dintr-un punct de vedere sensibil așadar, 
ca tot ceea ce are impact asupra identității umane. Cea mai mare contradicție este 
însă între Eminescu, poetul și Eminescu, jurnalistul politic, între poeziile admira-
bile și gazetarul politic paseist.

Studierea operei eminesciene dintr-o perspectivă a conceptului național consti-
tuie o veritabilă provocare, una dintre cele mai dificile și riscante operații. Și aceas-
ta pentru sensibilitatea acelora care atribuie simbolurilor naționale o semnificație 
deosebită și de aceea susțin cultul poeziei eminesciene drept ca un izvor nesecat al 
mândriei de român. Tălmăcirea operelor lirice sau epice în scopuri extraliterare 
e facilitată și de organicitatea gândirii creatoare a lui Eminescu, care nu face deo-
sebire între poezie și ideologie, între ipostaza de poet și luptător politic, oferind o 
bogată gamă a comentariilor fanteziste. Cum spune Pavel Gheo Radu în articolul 
Eminescu suntem noi... din Cazul Eminescu: ... în conștiința publică Eminescu a în-
cetat de mult să mai fie doar un poet, chiar genial. El este Românul Poet, erou mitic, 
cu valențe civilizatoare, imaginea ideală a poporului român: deștept, sărac, patriot. 
Orice deviere de la această linie este resimțită ca un atentat la integritatea națiunii 
sau imaginii sale... Analiza și-o termină cu concluzia sarcastică: Iar dacă n-ar fi 
fost Eminescu, sigur am fi găsit noi pe altcineva.1
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O posibilă explicație a cultului eminescian, care durează mai bine de un secol, 
oferă faptul că românii, în epoca de trezire a popoarelor la conștiință naționa-
lă, erau într-o cronică întârziere istorică, iar necesitatea de ridicare socială și cul-
turală, de integrare în structurile europene moderne era, la mijlocul secolului al 
XIX-lea, stringentă. Noua generație, postpașoptistă, în frunte cu Titu Maiorescu, 
propagă prin Junimea și Convorbiri literare, o nouă direcție în cultura română, de-
osebită de cea anterioară, dominată de spiritualitatea franceză, una mai exigentă 
și bazată pe spiritul critic, care necesita noi susținători, pentru ca ea să fie lansată 
și dusă la bun sfârșit. Noua direcție se caracterizează, după Maiorescu, prin senti-
ment natural, prin adevăr, prin înțelegerea ideilor, ce omenirea întreagă le datorește 
civilizației apusene și totodată prin păstrarea și chiar accentuarea elementului na-
țional. Așadar, renașterea literară lansată de Maiorescu nu conține idei noi, necu-
noscute de scriitorii contemporani, căci de la Dacia literară încoace, o literatură 
mai națională decât cea profesată de Alecsandri e greu de conceput. Ideea care 
merită să fie reținută rămâne, deci, accentuarea elementului național. Numai că 
iată un paradox: în fruntea direcției noi este pus, de nevoie, Alecsandri, despre 
care ideologul junimist credea că și-a terminat chemarea literară2, fiind considerat 
un om al trecutului, cu două decenii înainte de moarte. Prin urmare, era nevoie 
de un alt stegar, mai potrivit, mai sensibil și receptiv la problema națională, pentru 
susținerea unei direcții mai mult cultural-politice decât literare. Unul dintre cei 
care sunt socotiți vrednici de a marca noul canon era, fără îndoială, un poet încă 
prea puțin cunoscut în România proaspăt întemeiată și se numea Mihail Emi-
novici. El venea de la periferia neamului, din Bucovina, care ofta sub dominație 
habsburgică, deci străină. Aici, la Cernăuți, primește primele lecții de multicultu-
ralitate, de fapt cunoștințe cu privire la relația inegală dintre popoare, dintre forța 
dominantă străină și popoarele băștinașe supuse. Acest Eminovici, alias Eminescu 
primește la școala lui Aron Pumnul din Cernăuți o educație națională rezistentă, 
dar și o educație germană, de care va avea parte apoi la Viena și Berlin, unde pe-
trece cei mai receptiv ani ai vieții sale. Eminescu, dotat cu un talent strălucitor și 
o conștiință civică și națională deosebite, era cel mai învrednicit să umple un gol, 
să devină stegarul poeziei noi și simbolul națiunii care porniseră pe calea unității 
sale politice. De aici rolul lui de poeta doctus și poeta vates deopotrivă. Când, în 
1866, Iosif Vulcan îi publică în revista sa "Familia" din Pesta prima poezie și îl in-
troduce în literatura română sub un nume românizat, Eminescu, în România "re-
gele" poeziei române era Vasile Alecsandri, fapt recunoscut și de Eminescu însuși 
în poemul "Epigonii" (1870), în care îi consacră trei strofe învăluite însă în ceața 
trecutului îndepărtat. Plasarea lui Alecsandri în trecut, care de altfel a trăit un an 
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mai mult decât Eminescu, să fi fost oare o întâmplare? Dacă da, de ce nu "bardul 
de la Mircești", întemeietorul poeziei naționale moderne, deșteptătorul de neam, 
unul din făuritorii primului stat național român, are să rămână adevăratul "rege 
al poeziei românești"?

Lansarea unei noi direcții în cultura română se pare că la data apariției studiu-
lui maiorescian "Direcția nouă în poezia și proza română" (1872) este prematură, 
fapt recunoscut de însuși autorul ei. Drept este că începuseră modernizarea vieții 
politice și sociale, se înființaseră primul stat național unitar, chintesență a făuririi 
unității politice a neamului, dar independența națională, un alt ideal al generației 
lui Alecsandri, se lăsa încă așteptată. Mai mare patriot decât autorul "Deșteptarea 
României", "Hora unirei", apoi "Odă ostașilor români", "Peneș Curcanul", "Sergen-
tul" etc. e greu de conceput. Iar minunatele pasteluri reflectă ceea ce numim patri-
otism adevărat, pur, necondiționat, dragoste față de plaiurile natale, de valorile lor 
culturale, față de patrie, care, ca atare, nu puteau fi îndreptate împotriva altor nea-
muri și transformate în naționalism. Alecsandri nu a avut această înclinație, iar 
în România de atunci, în perioada dintre Unirea Principatelor (1859) și Războiul 
pentru Independență (1877-1878), naționalismul, marcă a luptei pentru constituire 
a națiunii politice, respectiv a statului național, încă nu era o ideologie dominanță.

Important de văzut ce scrie Eminescu în această perioadă. De fapt, nimic ce ar 
putea constitui o continuare a aspirațiilor formulate de generația lui Alecsandri. 
Nu consacră nici o poezie bătăliilor purtate de armata română pentru cucerirea 
independenței. Scrie însă altceva. De pildă, în "Dorobanții" (1877) despre starea 
deplorabilă a eroilor trimiși la luptă pentru cucerirea independenței naționale, iată 
cum: "Nu sunt în toate limbile omenești la un loc epitete îndestul de tari pentru a 
infiera ușurința și nelegiuirea, cu care stârpiturile ce stăpânesc această țară, tratea-
ză cea din urmă, unică clasă pozitivă a României, pe acel țăran, care muncind dă o 
valoare pământului, plătind dări plătește pe acești mizerabili, vărsându-și sângele 
onorează această țară. Și pe când acești cumularzi netrebnici, această neagră masă 
de grecotei ignoranți, această plebe franțuzită, aceste lepădături ale pământului, 
această lepră a lumii și culmea a tot ce e mai rău, mai mincinos și mai laș pe 
fața întregului univers, face politică și fanfaronadă prin gazete și se generează 
de reprezentanții unei nații ai cărei fii, aceste strârpituri nu sunt și nu pot fi, tot 
pe atuncea soldatul nostru umblă gol și desculț, flămând și bolnav pe câmpiile 
Bulgariei... Am ajuns cu teoria de "om și om"așa de departe, încât fie ce grecotei, fie 
ce venitură, fie ce bulgăroi e mai om în această țară de cât acel ce-și varsă sângele 
pentru ea." Într-adevăr, atât "teoria" e nouă, cât și limbajul e mai strident de cât 
cel obișnuit, dar nu și inedit. Eminescu îl folosiseră deja cu șapte ani în urmă, ce-i 
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drept în altă parte, într-o revistă politică din Pesta, la care vom reveni. De reținut 
doar atât: „străinul” e „dușman”, „stârpiturile ce stăpânesc această țară” sunt de 
sorginte străină, sunt răi, „canabili”, spre deosebire de „singura clasă pozitivă a 
României”, țărănimea, „care muncind dă o valoare pământului”. Mai târziu, la 
începutul secolului al XX-lea, ideea reapare la semănătoriști în antiteza: ciocoime 
(străină) - țăran român subjugat, boerime de viță veche, românească, tolerantă 
față de țăran. Ideea de identificare a străinului cu a dușmanului apare deja la Jean 
Jaques Rousseau, care este adeptul separării și nu al unirii popoarelor, vorbind 
despre legile noastre care sunt autentice cu legile lor, despre Dumnezeii noștri și 
Dumnezeii lor, despre obiceiurile noastre și obiceiurile lor etc. De aici, probabil, și 
ideea lui Petőfi de a vorbi despre dumnezeul ungurilor, simbol al separării poporu-
lui său de alte neamuri. Odată cu apariția în literatura română a acestei concepții 
și limbaj dispare atitudinea optimistă a creatorilor pașoptiști și a ziditorilor de 
viață națională temperată. Cu Eminescu patriotismul românesc dă într-o ideologie 
naționalistă, în ură față de străini, cetățeni români de viță străină (greacă, bulgară 
etc.), dezbinând societatea care avea nevoie de unitate.

Trecutul continuă să rămână la Eminescu glorios, dar, se pare, numai de dra-
gul antitezei "trecut glorios" —"prezent decăzut", făcând imposibilă trecerea de la 
trecut la prezent, de la o realitate la alta, cum ar fi firesc. Antiteza este o metodă 
fundamentală a creației poetice eminesciene și o savurăm ca atare, dar a provocat 
și mari confuzii, inexplicabile până la urmă, căci în cultura unui popor dominantă 
ar trebui să fie continuitatea și nu discontinuitatea. Cum spunea Emil Cioran: "O 
cultură trebuie să aibă o continuitate compusă din perioade aparent divergente, 
dar intime în substanța lor."3 Prăpastia eminesciană dintre trecut și prezent la nivel 
ideatic (și nu poetic) este un nonsens și nimeni nu înțelege de ce Mumulean sau 
Beldiman ar oferi un model de urmat. În această paralelă este apoi o prea mari 
denaturare a trecutului și un pesimism descurajator, creând o evidentă disconti-
nuitate între idealurile formulate de pașoptiști, în frunte cu Alecsandri, și direcția 
nouă a lui Maiorescu, între tendința de a umple formele sociale, politice și nați-
onale existente cu un fond înprumutat de la străini, cu spiritul critic declarat de 
fondatorul Junimii. Noul canon al junimiștilor cu privire la poezia "pură" elimină 
crezul literar al "Daciei Literare", autorii pașoptiști, creații care exprimau idealuri 
fundamentale ale românilor, cum ar fi "Hora unirei" sau poeziile lui Andrei Mure-
șanu, sub pretextul că politicul nu are ce căuta în poezie.4

Până la urmă ce anume oferă "noua direcție" maioresciană și a adepților ei? În 
1870, Eminescu introduce în discursul politic o idee, chiar dacă nu cu totul nouă, 
dar care să domine în deceniile ce urmează, aceea a unității naționale: "... am putea 
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să ne gândim serios asupra problemelor ce viitorul ni le impune cu atâta necesi-
tate. Viitorul însă e continuare, în cazul cel mai bun, rectificarea trecutului. Ca el 
să fie o simplă continuare a trecutului, cu toate calitățile acestuia, a fost o idee ce 
trebuia exclusă a priori..." Eminescu consideră că "unul din cele mai mari defecte 
ale prezentului e tocmai starea de lucruri" pe care noua generație o combate cu ve-
hemență, susținând că "trebuința cea mai mare ni s-a părut nouă că ar fi o singură 
direcție a spiritului pentru generația ce crește." Tot în legătură cu pregătirea întâl-
nirii de la Putna, ce avusese loc în 1871, spune Eminescu că "unificarea direcției 
noastre spirituale" ar trebui "să urzească de pe acuma unitatea destinelor noastre. 
Să facem ca o cugetare, una singură, să treacă prin toate faptele, să pătrundă toată 
viața noastră națională." Urmează o idee cu adevărat nouă, care constituie temelia 
luptelor sale politice: "În trecut ni s-a impus o istorie, în viitor să ne-o facem noi"5 
Nu se poate spune deci că Eminescu nu aborda în mod corect problema națională, 
mai concret, ideea unității naționale, e de văzut însă cu ce argumente este susținut 
aceast concept. Parafrazând teoria junimiștilor: fondul este just, cum stăm însă cu 
forma, cu stilul, căci stilul este omul însuși.

În cadrul canonului literar definit de Titu Maiorescu și în disputele politice ale 
vremii, Eminescu, de la bun început, pare contemporanilor un homo novus. Vul-
can, citindu-i și publicându-i poeziile, spune cu o evidentă precauție doar atât: "Cu 
bucurie deschidem coloanele foii noastre acestui june numai de 16 ani, care cu 
primele sale încercări poetice trimise nouă, ne-a surprins plăcut."6 Cu șase ani mai 
târziu, Titu Maiorescu, în "Direcția nouă...", îl prezintă în felul următor: "Cu totul 
osebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor 
de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, până acum așa de 
puțin format încât ne vine greu să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, 
poet în toată puterea cuvântului, este d. Mihai Eminescu".7 Fără a pomeni despre 
poeziile publicate între 1866-1869 în "Familia" și referindu-se numai la acelea care 
au văzut lumina tiparului în "Convorbiri literare", Maiorescu, după ce pune în 
fruntea direcției noi pe Vasile Alecsandri, "cap al poeziei noastre literare în generația 
trecută, poetul "doinelor" și "lăcrămioarelor", culegătorul cântecelor populare care 
păruse a-și fi terminat chemarea literară", consideră că poeziile tânărului poet 
corespund tuturor particularităților ce caracterizează nouă mișcare literară și, în 
plus, "au și farmecul limbajului (semnul celor aleși), o concepție înaltă și pe lângă 
aceste (lucru rar între ai noștri) iubirea și înțelegerea artei antice." Observând că 
"Epigonii" cuprind o antiteză foarte exagerată " și că "nu poate primi negligența 
formei", ultima parte a studiului lui Maiorescu își asumă datoria de a se opune 
direcției false în cultura română și de a conștientiza importanța spiritului critic: 
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"Critica, fie și amară, numai să fie dreaptă, este un element neapărat al susținerii și 
propășirii noastre, și cu orice jertfe și în mijlocul a orcâtor ruine trebuie împlântat 
semnul adevărului"8. În această privință, Eminescu, mai ales în viața publica și 
politică, s-a dovedit a fi într-adevăr un mare luptător, ne mai știind uneori dacă 
mai târziu "prefacerea lui în niște sfinte moaște" (vorba lui Manolescu) se datorește 
geniului lui poetic sau abnegației marelui patriot.

Exegeții lui Eminescu încearcă să schițeze o oarecare succesiune în gândirea na-
țională a poetului, oscilând de la o denumire la alta: patriotism, naționalism, șo-
vinism, xenofobie, rasism (vezi, de exemplu, cercetările lui Călinescu, Manolescu 
sau mai nou ale Monicăi Spiridon, "Eminescu, proza jurnalistică"). Monica Spiri-
don ne trimite la opera nefastă a lui N. Iorga. Istoricul, la începutul secolului XX, 
pe când era la revista "Semănătorul", devenind teoreticianul ismelor țărăniste, "l-
ar fi scos pe Eminescu din literatură ca să-l așeze, până azi, în ideologie"9. Adevărul 
este însă că Eminescu nu s-a culcat patriot și s-a sculat naționalist sau xenofob, 
ci a devenit cea ce a fost până la urmă datorită unor motive destul de cunoscute: 
educația primită de la Aron Pumnul, la Cernăuți, cuvântarea lui Simion Bărnuțiu 
ținută la Blaj în 1848, politica națională a Austro-Ungariei, pe care o cunoștea 
foarte bine din presă, cercul studenților români veniți din Bucovina și Ardeal la 
studii în capitala Austriei, "România jună". De aici este lansat apelul studenților 
români în pragul serbării de la Putna (1871), inițiat de Eminescu: "Națiunea ro-
mână voiește cultură, și cultura ei trebuie să fie una, omogenă la Prut și la Someș, 
omogenă în sânul Carpaților cărunți și pe malurile Dunării bătrâne".10 Cert este 
că în perioada postpașoptistă cele mai bune școli de educație națională pentru 
tinerii români erau la Viena și la Pesta. De aici sunt demarate tot felul de acțiuni 
politice și culturale care vizau educarea în spirit național, pregătirea intelectuali-
tății pentru făurirea unității lingvistice și culturale a românilor. Când Eminescu 
își face debutul publicistic la numai o vârstă de 20 de ani în "Federațiunea" pestană 
a lui Al. Roman, în aprilie-mai 1870, cu trei articole politice, în Austro-Ungaria 
domina un regim care începuseră instituționalizarea unei politici de omogeni-
zare a popoarelor nemaghiare. În articolul "Echilibrul", Eminescu oferă o analiză 
matură asupra situației politice din Austro-Ungaria, dar privită din prisma mino-
ritarului, prezentând în complexitatea lor conflictele socio-politice dintre unguri 
și naționalități, formulând idei care au să apară în cele mai reprezentative scrieri 
politice publicate între 1870-1883 în ziarele la care a colaborat în România. Așadar, 
Eminescu, când trece de la "Familia" la "Convorbiri literare", în 1870, își avea ideile 
sale fixe în ceea ce privește chestiunea națională, dar numai în România le putea 
da publicității. Și din acest punct de vedere este extrem de utilă studierea în paralel 
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a acestui articol cu acelea publicate mai târziu în țară. Atât agresivitatea stilului, 
avalanșa verbală, cât și erupția urii și a prejudiciilor sunt, în fond, aceleași pe care 
le-am cunoscut din articolele scrise mai târziu, cum ar fi bunăoară "Influența aus-
triacă aspura românilor din Principate", "Studii asupra situației", "Autonomia Ar-
dealului", "Basarabia" sau "Dorobanții". Când Eminescu scrie articolele "Să facem 
un congres", "În unire e tăria" și "Echilibrul", națiunile din Austro-Ungaria cer 
federalizarea marelui imperiu, căci numai autonomia le poate garanta libera dez-
voltare. Și pentru că doleanțele lor sunt respinse de către unguri și austrieci și își 
consolidează dominația asupra celorlalte națiuni prin încheierea pactului dualist 
(1867), Eminescu susține că "toate națiunile trebuie aduse la valoarea lor proprie" și 
"numai din egala îndreptățire a tuturor se va naște echilibrul".11 În articolul "Echi-
librul", Eminescu spune despre unguri că sunt „cea mai decăzută populație din 
Europa.” Spune acesta despre un popor care la 1000 a fost capabil săși întemeieze 
un stat în centrul Europei. Dând la o parte lipsa de obiectivitate care răzbate din 
aceste rânduri, se constată aceeași violență verbală, același temperament ofensiv, 
cam același vocabular, procedee cunoscute din articolele în care vorbește despre 
relația românilor cu alte popoare. Se schimbă doar, de la un articol la altul, numele 
popoarelor apostrofate. De la acest articol de debut din 1870 până la publicarea 
faimoasei "Doina" din 1883, s-au scurs numai 13 ani, durată de timp foarte scur-
tă. Era inimaginabil să evite monotonia și șabloanele mijloacelor lingvistice când 
vorbea despre "dușmanii" poporului său, dominat de străini, de "veniturile" din 
interior. Evident, avem de a face cu un simulacru, în cele din urmă cu o autoînșe-
lăciune, căci fiecare popor trebuie să-și asume responsabilitatea pentru modelarea 
propriului destin, nu poate invinui pe alții până la infinit pentru necazurile vieții. 
Scrierile politice ale lui Eminescu au dus în eroare o bună parte a opiniei publice, 
având un caracter distructiv, dezbinător, conribuind în mare măsură la funda-
mentarea naționalismului la români. Aceasta e explicația de ce Eminescu, atât în 
viața lui cât și postum, a avut mulți adoratori și mulți defăimători. Unii i-au iubit 
poezia, alți scrierile politice. Numai ca poet, nici el, nici alții nu ar fi putut deveni 
simbolul unui popor. Faima lui se explică prin faptul că scrierile politice au putut fi 
utilizate în scopuri ideologice și politice, constituind o temelie solidă a mișcărilor 
politice și culturale în epocile care s-au scurs de la apariția lui în viața publică. Deja 
la Viena devine homo publicus și homo politicus.

Titu Maiorescu îl pune, la început, în fruntea noului canon literar, iar în 1889, în 
studiul "Eminescu și poeziile lui" îi stabilește locul în fruntea literaturii române, 
care a rămas neclintit până în zilele noastre. Despre poet aflăm de la Maiorescu 
că "individualitatea omului... a personificat în sine cu atâta strălucire ultima fază 
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a poeziei române din zilele noastre". "Eminescu face epocă în mișcarea noastră 
literară". Primul care identifică poezia lui cu "soarta poporului român" este Ma-
iorescu însuși: românii "în emoțiunea lui își regăsesc emoțiunea lor"; "poezia lui 
devine o parte integrantă a sufletului lor"; "el trăiește de acum în viața poporului 
său"; "forma limbei naționale... și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă 
înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a 
vestmântului cugetării omenești."

Despre personalitatea poetului, Maiorescu schițează o imagine a geniului înnăs-
cut, a omului dezinteresat care se sacrifică pentru bunul obștesc. Criticul ține să 
precizeze: "Ar fi fost crescut Eminescu în România sau în Franța, și nu în Austria 
sau Germania; ar fi moștenit sau ar fi agonisit el mai multă sau mai puțină avere... 
ar fi întâlnit în viața lui sentimentală orce alte figuri omenești – Eminescu rămâ-
nea același, soarta lui nu s-ar fi schimbat". Maiorescu face din Eminescu, "rege al 
cugetării omenești".

Imaginea lui Eminescu fixată de Maiorescu este în multe privințe idealizată și 
conține mai multe elemente de autojustificare. Încercările de a o dezveli din acest 
cadru încremenit, creat de Maiorescu, au fost lipsite de vigoare. Interesantă e opi-
nia lui Eminescu însuși despre starea sa socială. Când, în 1883 și 1884, Vulcan 
publică în "Familia" cele mai noi șapte poezii și îi acordă onorariu, Eminescu îi tri-
mite o scrisoare din care cităm doar câteva rânduri: "Mulțumesc pentru onorariul 
trimis – cel întâi pentru lucrări literare pe care l-am primit vre-odată-n viață. În 
România domnește demagogia și în politică și în literatură; precum omul onest ră-
mâne aici necunoscut în viața publică, astfel talentul adevărat e înecat de buruiana 
rea a mediocrităților, a acelei școli care crede a putea înlocui talentul prin imper-
tinență și prin admirație reciprocă. Iartă-mi, stimate amice, acest ton polemic, dar 
te asigur că a fost pentru mine o rară mângâiere de-a mă vedea renumerat dintr-un 
colț atât de depărtat al românimii, din Oradea-Mare, -când în țara mea proprie nu 
voi ajunge nicicând să însemnez ceva, excepție făcând cercul restrâns al câtorva 
amici. Ș-apoi să nu fii pesimist?"12

Tot o dezmințire a afirmațiilor maioresciene cu privire la viața sentimentală a lui 
Eminescu este și corespondența dintre Eminescu și Veronica Micle, publicată în 
2000 de către Christina Zarifopol-Illias din care se desprinde o adevărată dramă, 
o dragoste neîmplinită care a durat o viață întreagă.

Escamotăriile continuă în jurul lui Eminescu și după moartea lui. În prima parte 
a secolului XX, naționaliștii grupați în jurul revistei "Gândirea" îl fac stegarul gân-
dirismului paseist, legionarii din perioada interbelică, în frunte cu Naie Ionescu, 
îi însușeasc ideologia națională, fără să-i deranjeze faptul că xenofobia nu se potri-
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vește cu creștinismul. În 1929, N. Iorga îi dă definiția fatală: "expresie integrală a 
sufletului românesc"13. Mai târziu, prin "Istoria literaturii române de la începuturi 
până în prezent" (1941) de G. Călinescu se conștientizează denumirea de "poet 
național", care, la fel ca celelalte calificări, nu are o conotație literar-artistică, ci 
una politică, menită să corespundă unor tendințe de ierarhizare a elitei naționale. 
După cel de al Doilea Război Mondial, în lunga perioadă a lui Ceaușescu, obișnuită 
cu omagierile false, continuă în ritm galopant impunerea miturilor eminesciene, 
lipsite de orice sens literar. În 1975, C. Noica îl numește pe Eminescu "omul deplin 
al culturii românești", cu ceva mai târziu într-un studiu citim: "Mihail Eminescu, 
cel mai mare poet și gânditor român, unul din cei mai de seamă poeți lirici și filo-
zofici ai culturii universale, prin care spiritualitatea noastră visează la epocile care 
vin și intră într-o contemporaneitate eternă"14.

Deschiderea spre o societate mai democratică în 1989, a avut drept urmare și 
răzbunarea postmoderniștilor, cărora Eminescu li se pare "exasperant de înve-
chit".15 Revista "Dilema" publică în 1998 câteva articole care susțin această idee sau 
contestează realitatea cultului eminescian.16 Printre autorii revistei "Dilema" se află 
și N. Manolescu, doyen-ul criticilor literari contemporani, care în monumentala 
sa "Istorie critică a literaturii române, ..", după ce în urma unei temeinice analize 
respinge teoria călinesciană cu privire la antisemitismul lui Eminescu conform că-
reia "poetul nu ieșea din pozițiile sale economice" și ajunge la certitudinea că "e tot 
mai limpede că ideologia eminesciană devine una rasistă", conchide: "Nu încape 
îndoială că Eminescu a fost naționalist, xenofob, cu pulsiuni rasiste și antisemite 
tot mai vii spre sfârșitul vieții..."17 E bine să fim conștienți de aceste realități când 
îi aducem osanale autorului poeziei "Doina", care este o sinteză a aceea ce auto-
rul ei gândea despre rolul nefast al alogenilor în istoria poporului român. "Doina" 
este de fapt o chemare la alungarea "Străinilor" de pe pământul pretins românesc, 
din cauza cărora românul "nu mai poate străbate", "Și-i străin în țara lui", fără să 
recunoască că "neagra străinătate", "dușmanii" au avut totuși un oarecare rol în 
construirea patriei comune. Spaima eminesciană de "străinătate" reprezintă esența 
ideologiei sale naționale și pentru că e lipsită de temei, ar trebui respinsă, cu atât 
mai mult cu cât, în baza învățăturii creștine, cu toții suntem "străini" pe acest 
pământ, pentru care s-a vărsat atâta sânge. Eminescu o viață întreagă a asugerat 
teoria conform căreia străinii, popoarele cu care românii au intrat în contact de-a 
lungul veacurilor sunt motivul dificultăților cu care se confruntă neamul său.

Așadar, mai sunt scuze, justificări? Sunt, dar puține de tot. Trebuie luate în con-
siderare împrejurările istorice ale secolului al XIX-lea, epocă de definire a iden-
tității naționale, de poziționare a românimii pe șcena istoriei ca națiune politică 
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independentă. Apoi, xenofobia lui pare a fi selectivă, atacurile vehemente și in-
terminabile împotriva străinilor se rezumă numai și numai la popoarele cu care 
românii de-a lungul istoriei au coabitat, respectiv de care au depins. Această ideo-
logie dăunătoare însă nu poate servi pentru nimeni un model de urmat. Eminescu 
trebuie lăsat în pace, numai cititorii sunt îndreptățiți să decidă asupra poeziei sale, 
să-i fixeze locul în istoria literaturii române și universale, nicidecum ideologii și, 
mai ales, politicienii.

Note
1. O antologie de Cezar Paul-Bădescu, Cazul Eminescu. Polemici, atitudini, reacții din presa 
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Ilie Cristea și Mihai Eminescu

Recent am comemorat împlinirea a 150 de ani de la înființarea Catedrei de 
limba și literatura română din Budapesta. Este printre primele catedre de 
filologie română din lume1, înființată la sfârșitul anului 1862, precedând 

catedrele similare din România (Iași-1893, București-1904)2. De aici mândria și nos-
talgia noastră, a foștilor studenți, pentru această instituție universitară întemeiată 
în pripă în loc de mult dorita universitate pe care o revendicau cele trei milioane de 
români din Imperiul Habsburgic. Pe lângă o bună parte a elitei intelectuale române 
din Ungaria și Transilvania, aici și-a făcut studiile și Elie Cristea, între 1891-1894, 
care se naște într-o familie de țărani, la 18 iulie 1868, deci cu 145 de ani în urmă, în 
Toplița. În ședința Camerei din București, la 17 aprilie 1925, când s-a votat proiec-
tul de lege privitor la ridicarea Mitropoliei Ungro-Valahiei la rangul de patriarhie, 
Miron Cristea spune următoarele: "Cât mă privește pe mine personal, mulțumesc 
prea-milostivului Dumnezeu că din simplu fiu de țăran, pe care l-a botezat un simp-
lu cioban [Ioan Herța – n.n.] ce-și pășuna uriașele sale turme pe munții Moldovei, nu 
tocmai departe de satul meu natal, Toplița Română, m-am ridicat la cea mai înaltă 
treaptă bisericească la care se poate să a jungă un om pământean."3 Iată modelul 
de devenire al intelectualului român din această parte a lumii: te naști la țară din 
părinți săraci, faci studii în satul natal și orășele maghiare sau nemțești, facultate la 
Pesta sau Viena, doctoratul tot acolo, începi să scrii în limba maghiară, apoi treci la 
limbă maternă (vezi, de exemplu, cazul lui Liviu Rebreanu), dacă trebuie, îți schimbi 
numele, unii și confesiunea, te întorci la ai tăi la propriu și la figurat, te pui în slujba 
neamului tău și pentru a-ți putea face datoria, urci treptele ierarhiei profesiunii tale. 
Aceasta a fost timp de secole calea bătătorită de istorie a mântuirii noastre. Orice 
abatere de la tradiție, duce la frustrare, izolare, prăbușire morală și, uneori, națio-
nală. Excepțiile sunt puține de tot. Într-adevăr, aceasta a fost și calea vieții a primului 
patriarh român, pe de o parte, și, cu mici deosebiri, a remarcabilului poet Mihai 
Eminescu, pe de altă parte.

Cum s-au întâlnit? Când se năștea Elie, alias Ilie Cristea, Eminescu, care nu se 
mai numea Eminovici și era deja student la Viena și între timp debutaseră ca poet, 
în primăvara anului 1866, în "Familia" lui Iosif Vulcan și se pregătea să debuteze și 
ca publicist într-o altă revistă pestană, ceea ce va avea loc în 1870 și anume în "Fe-
derațiunea" lui Alexandru Roman, una din cele mai combative reviste românești 
din acea vreme, pentru că un mare luptăror a fost și redactorul ei, primul titular 
al catedrei române din Pesta. Ilie Cristea, după ce își termină primele două clase 
primare în școala ortodoxă din satul natal, gimnaziul săsesc din Bistrița, liceul 
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românesc greco-catolic din Năsăud și Seminarul teologic mitropolitan din Sibiu, 
se îndreaptă spre Budapesta și în toamna anului 1891 începe să studieze litere-
le și filozofia. La sfârșitul celor patru ani de studii, susține, în primăvara anului 
1895, în fața unei comisii compuse din profesor universitari maghiari, un doctorat 
strălucit cu titlul "Eminescu élete és művei, tanulmány az újabb román irodalom 
köréből"4, care apare în același an, tot în limba maghiară, la Szamosújvár-Gherla. 
Din moment ce lucrarea "Viața și operele lui Eminescu, studiu din domeniul lite-
raturii române contemporane" este elaborată și publicată la numai câțiva ani de la 
stingerea din viață a marelui poet, exegeții, printre care se numără și mitropolitul 
Antonie Plămădeală, au constatat numaidecât că Ilie Cristea este autorul primei 
teze de doctorat și al primului studiu mai amplu dedicat poeziei eminesciene, în 
caz că se face abstracție de la lucrarea "Mihai Eminescu, studiu critic", semnat de 
un canonic blăjan greco-catolic Alexandru Grama (1850-1896), care s-a dovedit a 
fi primul și cel mai notoriu detractor al lui Eminescu.5

Ce conține lucrarea filologului Ilie Cristea? În 22 de pagini biografia, momentele 
principale ale vieții zbuciumate ale poetului, reconstituite pe baza informațiilor apă-
rute în presa vremii. Urmează apoi, în capitolul al doilea, analiza poeziei în corelația 
dintre fond și formă. Autorul lasă să se înțeleagă că el este întâiul cercetător al poeziei 
eminesciene. Utilizând, mai ales, metoda nemților și a ungurilor în analiza fenome-
nului liric, Ilie Cristea face constători și o mulțime de estimări valabile și azi. Având 
la dispoziție numai cele opt ediții ale volumului "Poezii" publicat de Maiorescu în 
1884 și ceea ce apăruseră în presă, Ilie Cristea constată, pe bună dreptate, că încă 
nu își poate forma o idee clară și definitivă despre creațiile lirice ale lui Eminescu. 
După ce observă unele stângăcii ale versificației, ale limbii naționale încă în formare 
și a impreciziilor cadenței, cercetătorul dezvăluie valorile inestimabile ale versurilor 
eminesciene6, "în care identifică ideile sublime, germenii unei imaginații vii, con-
tururile unor tablouri viguroase, scânteile unui foc splendid, tarele care depășește 
imaginația cugetării iar apoi blândețea atrăgătoare a sentimentului, care mai târziu 
îl fac celebru, inegalabil și faimos" (p. 24.). De observat faptul deloc neglijabil că la 
Ilie Cristea apar deja calificativele exagerate de care mai nou istoria literară încearcă 
să scape (poet național, poet nepereche, Luceafărul poeziei românești etc.). Pentru 
a ilustra devenirea și ajungerea la apogeu a artei eminesciene, Ilie Cristea prezintă 
în ordine cronologică următoarele poezii: La moartea lui Aron Pumnul, Din străi-
nătate, La Bucovina, Junii corupți; Ce-ți doresc eu ție, dulce României, O călărire în 
zori, pe care o confruntă cu celebra baladă Lenore, scrisă în 1774 de Gottfried Au-
gust Bürger (1747-1795). Poeziile din prima perioadă sunt pătrunse de sentimentul 
patriotic, de dragostea față de plaiurile natale, dar sunt secundate "și de momentele 
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triste ale vieții, de cruzimea nedreptății destinului uman", concluzionând: "Nu e de 
mirare, deci, dacă uneori e trist, iar din poeziile sale străbat ofurile unei dureri incu-
rabile. În poeziile "Viața" și "Amicului I. F." este deja palpabilă acea mâhnire care mai 
târziu dă într-un pesimism exagerat. Talentul poetului s-a dezvoltat domol dar fără 
îndoială până ce devine o stea strâlucitoare a literaturii române. Apogeul acestei evo-
luări îl atinge între anii 1876-1883. În această perioadă îi apar cele mai reușite lucrări 
și poezii; (care au devenit o mândrie a autorului și a națiunii sale). Sunt multe dintre 
aceste creații care fac față cu creațiile literaturii universale de acest gen."7

După ce comentează alte particularități ale poeziilor lui Eminescu, ca, de exemplu, 
izvorul lor folcloric; ura față de străinii turci, greci și ruși, care-i împânzesc patria "de 
la Nistru pâ-n la Tisa", pe care însă neputând-o stăpâni, nu reușește să ofere o inter-
pretare convingătoare a "străinismului" și să găsească cuvântul potrivit cu care să ex-
prime realitățile istorice în care i s-a dat să trăiască, recunoscând însă că nu există în 
literatura română poezie care să se fi întipărit în sufletul românilor atât de profund 
ca "Doina"; frumusețile poeziilor sociale, cosmogonice și istorice; cauzele fatalității 
eminesciene, influența nefastă a lui Schopenhauer; destinul comun cu Schiller, Goe-
the, Kant, Lenau, fără să evite a nu vorbi și despre proza și publicistica poetului, Ilie 
Cristea, în încheierea disertației, spune următoarele: "Influența lui Eminescu asupra 
intelectualității române este într-adevăr mare. Peste tot este citit, citat, așa că a deve-
nit idolul întregii românimi",8 iar despre Eminescu, poetul, constată: "Genialitatea 
și excepționalul talent artistic îi asigură un loc demn în rândul celor mai mari poeți 
ai secolului" [al XIX-lea]. Iată câteva aprecieri, constatări, analize care ar putea fi 
așternute pe hârtie și în zilele de azi. E evident pentru oricine că competența profesi-
onală cu care sunt prezentate elementele esențiale ale poeziei eminesciene dezvăluie 
un promițător exeget. Se pune întrebarea: de ce în istoria literaturii române nu i se 
acordă atenția cuvenită și măcar de precursor?

Note:
1. Prima Catedră de limbă valaho-moldovană s-a înființat în 1839, în cadrul Universității de Stat 
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3. Ilie Șandru-Valentin Borda, Patriarhul Miron Cristea, Casa de editură Petru Maior, Târ-

gu-Mureș, 1998, p. 22-23.
4. Opera cit., p. 47.
5. Alexandru Grama, Mihai Eminescu. Studiu critic. Ediție îngrîjită de Ioan Chindriș și Nicula 

Iacob. Edit. Napoca Star, Cluj Napoca, 2014. Prima dată apare în ziarul Unirea, în 1891, apoi tot 
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6. Cristea Illés: Eminescu élete és művei, tanulmány az újabb román irodalom köréből, 
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Publicistica politică a lui Eminescu

Nu e ușor să vorbești despre Eminescu într-un moment în care, după o pe-
rioadă de mai multe decenii dominată de osanale, omagieri și superlative 
(luceafărul poeziei românești, icoana stelei, poetul geniu, nepereche etc.), 

pe icoana lucioasă a „poetului național” apar tot mai multe zgîrieturi, iar o bună 
parte a generației contemporane vede în el doar un valoros poet al secolului XIX. O 
și mai delicată întreprindere pare a fi evaluarea scrierilor politice din momentul ce 
autorul Doinei s-a conștientizat în cugetul nostru ca o personalitate emblematică a 
spiritului național. „Naționalitatea e pentru el ce va sfînt”, pe care „o va simți cu to-
ată inima” - spune Dumitru Murărașu {Naționalismul lui Eminsecu, Edit. „Pacifica”, 
Buc., 1999). „Naționalismul -emoție, care se dezlănțuie cu toată forța și se topește în 
ia însăși tot sufletul poetului creator”, și mai ales „naționalismul militant” (D. Mu-
rerașu), a facilitat aservirea ideiilor politice eminesciene unor mișcări extremiste de 
dreapta de la începutul secolului XX și epoca interbelică, iar apoi ideologiei stîngiste.

Trebuie să mai precizăm de la bun început faptul că la românii din Ungaria este 
cunoscută numai poezia lui Eminescu; despre scrierile lui politice la cele două 
catedre universitare (Budapesta și Seghedin), de exemplu, pînă prin 1990, nu s-a 
vorbit, precum nici în presa noastră nu s-a publicat nimic. De aceea, primul contat 
cu scrierile politice ale poetului, mai ales cele cu o tentă naționalistă, atît de ca-
racteristică pentru epoca în care a trăit (1850-1889), ar putea să fie dezamăgitor și 
să provoace nedumeriri, cu atît mai mult cu cît românimea de aici se străduiește 
să-și trăiască identitatea în mod firesc și cu demnitatea care o caracterizează de la 
începutul conviețuirii sale cu ungurimea majoritară.

Este știut că precursorii lui Eminescu au legături străvechi cu Transilvania, pe 
care românii de aici le-au conștientizat cu o precădere explicabilă. Străbunii sînt, 
așadar, de origine ardelenească. Mai tîrziu s-au stabilit în Bucovina, iar o ramură 
a familiei în Moldova. Formarea intelectuală a poetul are loc în climatul politic, 
social și cultural din Bucovina și Ardeal, ambele regiuni fiind mult timp sub stăpî-
nire Habsburgică, respectiv ungurească (Bucovina între 1775-1918; Transilvania 
între 1691-1863, respectiv 1867). Studiile și le face la Cernăuți, sub îndrumarea lui 
Aron Pumnul, refugiat din Transilvania după revoluția din 1848, care împărtășea 
programul pașoptist elaborat la Blaj cu prilejul adunării din 15 mai 1848, sub înd-
rumarea lui Simion Bărnuțiu, autorul primei manifestări publice mai importante 
care exprima îngrijorarea cu privire la consecințele unei eventuale uniri a Transil-
vaniei cu Ungaria, idee care a avut o influență determinantă asupra gîndirii in-
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telectualității române din a doua jumătate a secolului trecut. Bărnuțiu a încercat 
cu succes să deștepte românii din Ardeal la conștiință națională și să-i ridice îm-
potriva pericolului care amenința interesele naționale. Intelectualitatea română nu 
era, însă, unitară în privința strategiei de urmat în domeniul politicii naționale. 
Pînă la urmă au ieșit învingători adepții lui Bărnuțiu, care susțineau revendicări 
politice de mare anvergură: autonomia Ardealului și egalitatea în drepturi, ceea 
ce ar fi însemnat de fapt recunoașterea politică a naționalității române. Românii 
din Ungaria, dimpotrivă, erau pentru unire, dînd prioritate intereselor lor sociale. 
Din apelul lui Bărnuțiu s-a născut programul național al românilor transilvăneni, 
care cuprindea și unele elemente emoționale și nu avea în vedere raportul de forță 
a etniilor implicate în viitoarea revoluție. Cei care s-au situat pe o poziție mai mo-
derată, G. Bariț, T. Cipariu, A. Șaguna au reușit să estompeze tezele radicale ale 
lui Simion Bărnuțiu, axate pe respingerea beneficiilor oferite românilor doar ca 
cetățeni ai Ungariei, nu ca o entitate, o națiune de sine stătătoare, o libertate națio-
nală într-o Transilvanie autonomă, în care românii puteau să nutrească nădejdea 
păstrării celui mai prețios avut al lor - naționalitatea.

Pînă la urmă trei probleme au rămas dominante: autonomia politică, dezacordu-
rile religioase și statutul țărănimii. În legătură cu prima, Bărnuțiu a fost obligat să-
și modifice opinia referitoare la primatul naționalității, acceptînd limitele impuse 
dreptului românilor la autodeterminare. Șaguna și Bariț au convins Adunarea de 
la Blaj să cupleze proclamarea națiunii române cu un jurămînt de credință față de 
Curtea vieneză și să plaseze protestul împotriva unirii Transilvaniei cu Ungaria 
la sfîrșitul și nu la începutul programului. Șaguna și adepții lui considerau nați-
unea română prea slabă pentru a duce o politică independentă, avînd nevoie de 
protecția Habsburgilor. Pe de altă parte, nu excludeau posibilitatea unei concilieri 
dintre austrieci și unguri. De aceea, aleg o cale de mijloc, care viza menținerea 
unor relații „corecte” atît cu Viena, cît și cu Pesta. Chestiunea unirii a celor două 
biserici, ortodoxă și greco-catolică, a fost abandonată, șansa ajungerii la un con-
sens fiind nulă. În problema țărănimii s-a ajuns la o înțelegere unanimă și anume 
că iobăgia trebuie să fie abolită. Programul în 16 puncte aprobat de Adunarea de 
pe Cîmpia Libertății de lîngă Blaj prezenta cea mai cuprinzătoare și mai puternică 
declarație a aspirațiilor românilor făcută pînă atunci în numele națiunii întregi. M. 
Eminescu își însușește acest program, devenind prin articolele sale politice unul 
dintre cei mai însemnați luptători pentru cucerirea independenței națiunii româ-
ne, pentru egalitatea deplină în drepturi cu celelalte naționalități din Transilvania, 
pentru respectarea autonomiei bisericii române, demnitatea poporului român, 
asigurarea folosirii limbii române în viața publică și pentru dreptul la întemeie-
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rea și buna funcționare a instituțiilor românești, precum și pentru recunoașterea 
posibilităților legate de afirmare în comerț și meșteșuguri, prin urmare pentru 
programul social al românilor.

M. Eminescu apare în viața politică și în literatură în momentul în care pactul 
dualist austro-ungar devenise un fapt împlinit, ceea ce a spulberat aproape toate 
idealurile legate de o viață națională independentă într-o Transilvanie autonomă, 
iar Curtea vieneză, în care românii din Ardeal și-au pus toată speranța, a aruncat 
românimea în brațele ungurilor, împotriva cărora s-au ridicat în 1848-49. Ce-i 
drept, ei ajung nu sub dominația ungurilor ardeleni, de care depindeau și în etapa 
de dominație austriacă, ci sub stăpînirea guvernelor de la Pesta. Astfel se explică 
de ce centrul luptelor politice ale românilor din Ungaria și Transilvania devine 
capitala Ungariei. Acest fapt poate fi și o explicație de ce aici își face Eminescu atît 
debutul poetic, cît și cel publicistic, în revistele Familia, redactată de Iosif Vulcan, 
respectiv Confederațiunea lui Alexandru Roman. Ținta loviturilor lui necruțăto-
are este, în primul rînd, Monarhia austro-ungară ca stat susținut de două națiuni 
privilegiate. Elita politică maghiară din Ungaria profită de situația grea în care 
se găsea Austria după înfrîngerile grave din războiul cu Franța, Italia (1856) și 
Rusia (1866) și reușește să-și asigure paritatea în conducerea imperiului și deplina 
libertate de a acționa de la rîul Lajta încoace, rîu care separa Austria de Ungaria. 
Românii din Austro-Ungaria depind în continuare numai și numai de unguri. 
Franz Joseph, împăratul Austriei, este încoronat la Budapesta, în mai 1867, rege al 
Ungariei și o lună mai tîrziu, în 20 iunie 1867, semnează legi cu consecințe grave 
pentru românii care aspirau la o viață politică independentă și prin care sancțio-
nează unirea Transilvaniei cu Ungaria. În semn de protest, românii din Transil-
vania vor adopta, în 1869, o atitudine „pasivă”, de neparticipare la viața politică 
parlamentară.

Articolele lui Eminescu publicate sub trei titluri, în 1870, în revista pestană Con-
federațiunea cuprind toate elementele esențiale ale ideologiei sale naționale. Emi-
nescu atacă temelia constituțională a statului dualist, considerat incompetent în 
problemele etniilor supuse și private de drepturi, deoarece acest stat a fost format 
fără implicarea și respectarea egalității în drepturi ale acestora. Ideile prezentate în 
articolele Să facem un congres, În unire e tăria și Echilibrul sînt reluate, dezvoltate 
și nuanțate în articolele publicate mai tîrziu în Curierul de Iași și Timpul. Între 
1870-1883, Eminescu urmărește cu un viu interes tot ce se întîmplă la românii 
din afara României de atunci. Din această activitate publicistică se desprinde pînă 
la urmă o concepție națională proprie, nu lipsită de semnificație pentru destinul 
poporului român, exprimînd idealuri care se vor îndeplini mai tîrziu, în urma 
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semnării Tratatului de la Trianon, precum și concepții retrograde, care, în contrast 
cu politica liberalilor, erau contrare tendințelor de modernizare a României.

Astfel deveniseră scrierile politice eminesciene o întruchipare a conștiinței 
naționale a românilor ajunși în faza de închegare într-o națiune politică, demers 
cu zig-zaguri ideologice, ca, de altfel, și la alte popoare. În ciuda unor idei contest-
abile exprimate în scrierile politice, ziua de naștere a lui Eminescu poate și trebuie 
să devină o adevărată sărbătoare a poeziei românești, a românilor de pretutindeni.

2014
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Mihai Eminescu la revista Familia

Comemorăm azi, aici la Seghedin, două evenimente de mare însemnătate 
pentru cultura noastră națională: împlinirea a 165 de ani de la nașterea 
poetului și publicistului Mihai Eminescu și împlinirea a 150 de ani de la 

apariția revistei Familia, la care marele poet și-a făcut debutul poetic și în paginile 
căreia și-a publicat ultimele creații lirice.

Ce nou se mai poate spune despre Mihai Eminescu sau revista Familia, redac-
tată timp de mai bine de patru decenii de bihoreanul Iosif Vulcan? Date noi nu 
pot oferi. Nu pot prezenta decât o abordare mai puțin obișnuită a fenomenului 
eminescian, și o situare mai adecvată a Familiei în contextul politico-cultural al 
secolului al XIX-lea. Să precizăm de la bun început faptul că nu trebuie să fim nea-
părat adepți ai determinismului pentru a cerceta fenomenele sociale și culturale în 
complexitatea lor, ca o înlănțuire de cauze și efecte, cu atât mai mult cu cât atenția 
noastră se îndreaptă de data aceasta nu atât spre arta frumosului, ci spre o succintă 
expunere a unor fapte fără de care nu prea putem înțelege în mod adecvat unele 
aspecte ale gândirii eminesciene sau locul pe care revista lui Iosif Vulcan îl ocupă 
în istoria culturii române.

Dacă în 1848-1849 românii din Transilvania, pentru a-și dobândi egalitatea în 
drepturi politice au ales calea luptei alături de Viena, românii din Ungaria au ținut 
cu Pesta și formulează doar revendicări culturale, iar după întemeierea statului 
dualist austro-ungar, românii ardeleni, decepționați și înșelați de Curtea vieneză, 
se retrag din viața politică, românii care își imaginează viitorul în cadrul Ungariei 
continuă să colaboreze cu noua putere statală. Majoritatea filomaghiarilor sunt 
greco-catolici care au ținur cu Pesta, dar au avut relații bune și cu Viena. În această 
situație conflictuală, de multe ori numai în aparență, ieșirea din impas o oferă gân-
direa în stat național a românilor din Ungaria și orientarea lor în această direcție 
politică, confirmată și de direcția susținută de junimiști, în frunte cu Maiorescu, 
Slavici și Eminescu. Acesta este cadrul politico-cultural care a determinat activi-
tatea lui Eminescu și a lui Iosif Vulcan: divergențele politice erau echilibrate de o 
idee comună: "cel mai potrivit mijloc de conservare etnică, de afirmare națională 
și rezistență la deznaționalizare îl constituia în această etapă cultivarea limbii și 
dezvoltarea culturii naționale".1

Numele de familie al poetului este Eminovici. Nu este un nume românesc. Stră-
moșii lui s-au ridicat și ei, ca mulți alții, din lumea multietnică a Moldovei de 
Nord, fapt recunoscut de altfel de Eminescu și care îl preocupa, din moment ce 
era numit când albanez, când turc, rus, bulgar, rutean, polon sau armean. Unuia 
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care-i reproșa originea alogenă, dă următorul răspuns: "... eu nu mă supăr deloc de 
modul cum se reflectă persoana mea în ochii dumitale, căci de la așa oglindă nici 
nu mă pot aștepta la alt reflex. Dar acest reflex nu schimbă deloc realitatea; el nu 
mă oprește de a fi dintr-o familie de nu numai română, ci și nobilă, neam de nea-
mul ei – să nu vă fie cu supărare –încât vă asigur că între strămoșii din țara de sus 
a Moldovei, de care nu mi-e rușine să vorbesc, s-o fi aflând poate țărani liberi, dar 
jidani, greci, ori păzitori de temniță măcar nici unul".2 Replica e tipic eminesciană, 
ofensivă. Reproșurile cu privire la originea incertă a străbunilor nu putea însă să 
nu-i provoace perplexitate sau să nu-l influențeze în judecarea, de altfel extrem de 
severă, a altor popoare. Nu originea contează însă, fiindcă, de exemplu, unul din 
cei mai cunoscuți poeți ai ungurilor, Petőfi, a fost după origine slovac, sub influen-
ța mediului politico-cultural maghiar însă devine unul din cei mai mari stegari ai 
patriotismului ungar, constituind un model de schimbare la față prin care oamenii 
trec, în momente hotărâtoare, la nevoie, dezmințind sloganul naționalist - "sângele 
apă nu se face." Într-adevăr, nu originea contează. Contează, însă, în mod deosebit, 
ambianța politică și culturală în care omul se integrează într-o societate. În cazul 
lui Eminescu avem de a face cu un caz invers. El, ca multe alte personalițăți ale 
culturii române din a doua parte a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului 
XX, Ioan Slavici, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Ilie Cristea și mulți alții, nu 
și-a negat obârșia, dimpotrivă, în școlile străine, respectiv germane, devine mare 
patriot român, aducând foarte mari sacrificii, spre a deveni mare și înțelept patri-
ot! Și în cazul socializării lui Eminescu este vorba de un proces de lungă durată. 
Căminarul Gheorghe Eminovici, care știa nemțește, își trimite copilul născut la 15 
ianuarie 1850, cu exact 165 de ani în urmă, la o școală bună, nemțească din Cer-
năuți, pe care Mihail Eminovici o frecventează cu mari dificultăți între 1859-1865, 
un an rămânând repetent. Învață însă nemțește și primește o educație în spirit 
național de la Aron Pumnul, profesorul său preferat, căruia i-a dedicat o poezie 
cu prilejul morții din ianuarie 1866. Renumitul dascăl este ardelean, dar, fiind 
prigonit de unguri în 1848, se refugiează la București, iar de acolo la Cernăuți. Că 
tânărul rămas repetent nu a stat degeaba în capitala Bucovinei ocupată de austrieci 
în 1775, este un fapt confirmat de articolele și poeziile pe care le trimite de acolo nu 
la o revistă din România, cum azi am crede că ar fi fost un lucru firesc, ci la revista 
Familia, care apărea doar de câteva luni în Pesta.

Iată o întrebare la care istoria literară română nu prea oferă răspunsuri. Răs-
punsurile trebuie căutate, cred, în stadiul precar în care se găsea atunci procesul 
de formare al statului național și al națiunii române politice. Suntem numai cu 
6-7 ani de la înființarea statului național unitar român. Românii, trăind disper-
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sați în mai multe țări, încă nu aveau un centru politic și cultural predominant, 
care să se bucure de un prestigiu necondiționat. În ciuda Unirii principatelor din 
1859, poporul român era încă în epoca de formare a unității culturale, anticameră 
a închegării în națiune politică. În fruntea mișcării naționale stăteau, în anii de 
după revoluția din 1848 și semnarea pactului dualist austro-ungar în 1867, stu-
denți români de la universitățile din Viena și Pesta. Ioan Slavici, făcându-și stu-
diile la Viena împreună cu Eminescu, ne-a lăsat însemnări extrem de prețioase 
cu privire la modalitatea de abordare a problemei naționale de către tinerii buco-
vineni și transilvăneni adunați aici. Mulți, spune Slavici, "nu pot să-și facă închi-
puire despre viua și îndelungata frământare pe care a produs-o mișcarea pornită 
de la Junimea", de fapt, de la Titu Maiorescu, care "întâia oară a arătat primejdia 
ce ne amenința și a lămurit ideea unei vieți culturale române desfăcută de orșice 
gând politic..." Simțământul general era că mărginirea la unitatea culturală e o 
renunțare la orșice viața națională, și susținătorii ideii emise de d-l T. Maiorescu 
erau luați drept oameni lăpădați de neam, niște cosmopoliți lipsiți de conștiinșă 
națională, trădători în cel mai rău înțeles al cuvântului. Iar aceasta într-un timp 
de babilonie intelectuală, când în țările Coroanei ungare românii puteau să se 
folosească de limba lor și-n administrațiune, și la instanțele judecătorești și să și-o 
pocească fiecare după gustul său, iar în România abia fusese introdusă scrierea 
cu litere latine și în Bucovina stăpânea Pumnul cu curiozitățile lui limbistice.... 
Mulți au lucrat pentru restabilirea unității în viața culturală a poporului român, 
noi însă am lucrat numai pentru aceasta și dacă unii dintre noi au luat ori iau încă 
parte la viața politică, au facut-o ori o fac aceasta numai pentru că în lumea în 
care trăim succesele culturale atârnă de cele politice. Totdeauna și pretutindeni 
preocupările noastre au fost culturale și numai culturale, căci în tinerețele noastre 
ne-am deprins a privi toate chestiunile din punct de vedere cultural... Adunați 
din toate țările în care soarta i-a risipit pe români, noi ne-am deprins a privi toate 
lucrările din punctul de vedere al întregului popor român, și a căuta pretutindeni 
numai ceea ce se potrivește cu interesele tuturora. Pe când Eminescu repeta me-
reu în coloanele Timpului că România nu e o expresiune geografică, ci centrul 
vieții naționale românești, noi repetam mereu în Tribuna și în Gazeta Bucovinei 
că soarele pentru toți românii la București răsare."3

Un climat asemănător domnea și în Pesta, care în a doua parte a secolului al 
XIX-lea a cunoscut o dezvoltare economică remarcabilă, atrăgând tot mai mulți 
cetățeni de naționalitate, printre care și români, intelectuali care găsesc aici un 
mediu favorabil pentru realizarea idealurilor lor personale și naționale, deoarece 
în orașul de pe malurile Dunării era deja o bogată tradiție culturală românească 
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încetățenită de corifeii Școlii Ardelene. Ce-i drept, acest patrimoniu (școala lati-
nistă, etimologizantă) era deja depășit, incompatibil cu noile obiective ale națiunii 
române. Ideologia Școlii Ardelene susținută mai ales prin mijloace istoriografice 
și filologice, care la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX avusese un 
rol hotărâtor în trezirea la conștiință națională, după 1848 și încheierea pactului 
austro-ungar (1867) nu mai corespundea noilor provocări naționale, dimpotrivă, 
devenise un balast pentru unitatea limbii române și cimentarea coeziunii națio-
nale. La numai trei ani de la apariția revistei Familia, Titu Maiorescu supune în 
studiul Limba română în jurnalele din Austria (1868) unei aspre dar îndreptățite 
critici limbajul jurnalelor și "direcția falsă" a culturii române din Transilvania, Ba-
nat și Bucovina. Tendința unor transilvăneni de a respinge atacurile lui Maiorescu 
a generat discuții, dar nu a mai putut bloca valul de înlăturare a limbajului greoi, 
încărcat de latinisme și expresii străine de spiritul limbii române, care împiedica 
apariția unei literaturi valoroase. Și Familia se confruntă cu aceste probleme, dar 
era totuși cea mai valoroasă revistă literară a acestei perioade. Iosif Vulcan, după 
o perioadă de tatonări, acceptă noua orientare lingvistică și literară a Junimii și 
trece la scrierea fonetică și la folosirea unei limbi vorbite de majoritatea românilor 
și compatibile cu viața culturală modernă. În 1865, când apare revista Familia, în 
Pesta, românii aveau deja mai multe reviste cu orientări tematice diferite, reflec-
tând atât lupta pentru egalitatea în drepturi și unitatea culturală a tuturor româ-
nilor, în frunte cu revista Federațiunea, redactată de Al. Roman, titularul uneia 
din cele mai vechi catedre universitare de limbă și literatură română, întemeiată 
de guvernul maghiar în 1862, în urma demersurilor stăruitoare ale episcopului 
greco-catolic de Oradea, Vasile Ardelean-Erdélyi cât și cristalizarea ideii de presă 
literară. Nu numai românii din Ardeal aveau deja revistă beletristică, Foaia pentru 
minte, inimă și literatură, redactată la Brașov din 1838 de G. Bariț și apoi Iacob 
Mureșeanu, ci și românii din Ungaria, care scot în Pesta, între 1861-1870 revista 
Concordia, iar în 1963 foaia beletristică Aurora Română, fondator și editor fiind 
un tânăr care avea numai 22 de ani, Iosif Vulcan. Idealurile lui Vulcan cu privire 
la promovarea limbii și culturii române în Austro-Ungaria și conștientizarea ideii 
de unitate a românilor din ambele părți ale Carpaților se manifestă din plin în 
paginile revistei Familia, la care colaborează în lunga ei viață toți marii poeți și 
scriitori ai literaturii române. Familia este editată în Pesta de la 1865 pâna la1880, 
iar la Oradea între 1880-1906.

În acest climat politic, social și cultural sosesc la Familia primele poezii ale 
tănârului Eminovici. Probabil în biblioteca liceului din Cernăuți a dat Eminescu 
de revista Familia, care fiind o foaie familială, a terzit interesul tinărâtului poet. Și 
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ca lectură putea să fie interesantă pentru el, fiindcă Familia a fost un adevărat ma-
gazin literar. Orientarea lui Eminescu spre publicația pestană se datorește și pro-
fesorului Aron Pumnul, bun cunoscător al vieții politice și culturale a românilor. 
El a dat primele cunoștințe lui Eminescu despre istoria și cultura românilor din 
Transilvania. A fost un filogerman, a colaborat cu Curtea vieneză cu prilejul intro-
ducerii alfabetului fonetic (1860) în școlile românești. Eminescu în luna februarie 
1866 este De-aș avea... trimite lui Vulcan mai multe poezii. Prima care apare în 
numărul 6 din 25 februarie/9 martie 1866. Surpris de talentul deosebit al tănâru-
lui autor, redactorul Familie o publică însoțită de o notă redacțională: "Cu bucurie 
deschidem coloanele foii noastre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale 
încercări poetice trimise nouă, ne-a surprins plăcut". Astfel, printre atâtea merite, 
Iosif Vulcan îl mai are și pe acela de a fi introdus în istoria literaturii marele poet 
al românilor. Vulcan mai este apoi și "nașul" poetului: semnătura debutantului o 
schimbă din Eminovici în Eminescu. Poetul adoptă noua formă a numelui, căci 
toate scrierile sale publicate din acest moment sunt semnate în felul acesta. În-
tre 1866-1870, Eminescu publică în total 12 poezii, traducera nuvelei Lanțul de 
aur a scriitorului suedez Onkel Adam (1866) și articolul Repertoriul nostru teatral 
(1870). Poeziile publicate în aceasta primă etapă sunt următoarele: De-aș avea..., 
O călărire în zori, Din străinatate, La Bucovina, Speranța, Misterele nopții, Ce-ți 
doresc eu ție, dulce Românie, La Heliade, La o artistă, Amorul unei marnore, Junii 
corupți, Amicului F. J. Poeziile debutantului Eminescu nu sunt nici mai bune, nici 
mai proaste decât creațiile lirice ale contemporanilor Alecsandri, Bolintineanu, 
Heliade, Alexandrescu etc. Acestea sunt creații tradiționale și au însă meritul de a 
conține cele mai importante motive ale viitoarelor mari creații.

Prima perioadă de colaborare a lui Eminescu la Familia se termină cu articolul 
Repertoriul nostru teatral, în care prezintă un adevărat repertoriu al viitorului tea-
tru românesc din Transilvania. Eminescu nu are să revină la revista care l-a jutat 
să devină cunoscut numai după 13 ani. Române însă o prezență vie a vieții literare 
de aici, în paginile revistei Familia, este relatat tot ceea ce se întâmplă în viața și 
activitatea poetului. Eminescu se reîntoarce revine, la vechea sa vatră atât de pri-
mitoare odinioară la inițiativa lui Vulcan, în pragul unui moment tragic al vieții. 
Vulcan, ca membru al Academiei Române, participând anual la sesiunile generale 
ale înaltului for științific, nu scapă nici o ocazie de a fi prezent la seratele litarare 
ale Junimii. Astfel, în 1883, Iosif Vulcan în salonul lui Titu Maiorescu întâlneș-
te pe poetul "rătăcit". La o serată literară Eminescu a citit șapte din cele mai noi 
poezii ale sale, care au electrizat pe cei prezenți și au fost întâmpinate cu aplauze 
entuziaste. Vulcan face rost de poeziile auzite cu ajutorul lui Maiorescu. Eminescu 
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a consimțit cu plăcere, căci astfel veni la vechea vatră și poeziile apărură pentru 
prima oară în Familia din 1883 și 1884, în forma elaboartă de autor. Poeziile sunt 
următoarele: S-a dus amorul, Când amintirile, Adio, Ce e amorul, Pe lângă plopii 
fără soț, Și dacă ramuri bat un geam, Din noaptea. Reîntorcându-se la Oradea, 
Vulcan îi trimite onorariu pentru poeziile apărute în Familia, la care Eminescu îi 
trimite o scrisoare, care, după cum mărturisește destinatarul ei, "ea este cea mai 
scumpă reliquie literară a mea din lunga carieră ce am parcurs." Scrisoarea lui 
Eminescu este relativ rar citată și fragmentar, nu o dată tendențios, deși este, până 
la urmă, un succint rezumat al concepției lui despre realitățile politice și culturale 
din România contemporană. Și noi redăm doar un scurt fragment, lăsând la o 
parte ieșirile împotriva virtualilor "străini": "Mulțumesc pentru onorariul trimis 
–cel întîi pentru lucrări literare pe care l-am primit vreodată-n viață. În România 
domnește demagogia și în politică și în litaratură; precum omul onest rămâne aici 
necunoscut în viața publică, astfel talentul adevărat e înecat de buruiana medio-
crităților, a acelei școli care crede a putea înlocui talentul prin impertinență și prin 
admirație reciprocă. Iartă-mi, stimate amice, acest ton polemic, dar te asigur că a 
fost pentru mine o rară mângâiere de-a mă vedea renumerat dintr-un colț atât de 
depărtat al românimii, din Oradea-Mare, - când în țara mea proprie nu voi ajunge 
nicicând să însemnez ceva, excepție făcând cercul restrâns al câtorva amici. S-apoi 
să nu fii pesimist?" Apar așadar două elemente esențiale, care au generat discuții 
în viața publică a românilor de "acolo" și "aici": tratamentul de care poetul ajuns la 
apogeu s-a bucurat din partea statului și motivele pesimismului său. În legătură 
cu statutul lui civic în societate erau, în fond, două concepții. Una, cu adepți în 
toate părțile locuite de români, susținea ideea că poetul adorat, popularizat de 
junimiști, ar merita o susținere mai pronunțată din partea oficialităților, printre 
aceștia se număra și Iosif Vulcan. În societatea română s-a conștientizat însă opi-
nia susținută de Titu Maiorescu, un fel de tutore care i-a fixat atât locul în literatu-
ră, cât și profilul poetic. Despre personalitatea lui Eminescu el spune: "Ce a fost și 
ce a devenit Eminescu este rezultatul geniului său înnăscut, care era prea puternic 
în a sa proprie ființă încât să-l fi abătut vreun contact cu lumea de la drumul său 
firesc. Ar fi fost crescut Eminescu în România sau în Franța, și nu în Austria și în 
Germania; ar fi moștenit sau ar fi agonisit el mai multă sau mai puțină avere; ar fi 
fost așezat în hierarhia statului la o poziție mai înaltă; ar fi întâlnit în viața lui sen-
timentală orice alte figuri omenști –Eminescu rămânea acelaș, soarta lui nu s-ar fi 
schimbat."4 Este, fără îndoială, o poziție favorabilă atât pentru autorități, inclusiv 
Maiorescu, care era un fel de totum factum al vieții culturale și politice românești, 
dar respinsă de Vlahuță și mulți alții "dincolo", și Vulcan și mulți alți "dincoace". 
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După Maiorescu "lumea în care trăia el după firea lui și fără nici o silă era aproape 
exclusiv lumea ideilor generale ce și le însușise și le avea pururea la îndemână ... 
A vorbi de mizeria materială a lui Eminescu înseamnă a întrebuința o expresie 
nepotrivită cu individualitatea lui și pe care el cel dintâi ar fi respins-o. Cât i-a 
trebuit lui Eminescu ca să trăiască în accepțiunea materială a cuvântului, a avut 
el totdeaună... Iar recunoașterile publice le-a disprețuit totdeauna."5 Teoria maio-
resciană viza dispensarea autorităților contemporane nepăsătoare. Peremtorie este 
opinia poetului. Prin scrisoarea trimisă lui Vulcan, Eminescu dezminte categoric 
afirmațiile lui Maiorescu.

Cauzele pesimismului eminescian a fragmentat, la fel, societatea română. Emi-
nescu, în scrisoarea citată, face aluzie la starea generală în care se află societatea 
română, punâd vina pe străini. Maiorescu susține însă că Eminescu, fiind un adept 
al lui Schopenhauer, filozofia acestuia l-ar fi influențat și făcut pesimist și nu reali-
tățile sociale și politice ale lumii imediate. Pesimismul lui Eminescu se explică de 
către unii și prin ideea după care istoria omenirii este axată pe rău ("Rău dacă nu 
este/Nu este istorie"), iar cauza acestuia este, după Eminescu, faptul că lumea este 
concepută în mod egoist, de aceea ireparabilă (vezi Rugăciunea unui dac). Răul 
învinge toate eforturile umane spre bine, frumos, drept etc. Pornit în căutarea 
adevărului, poetul ajunge în impas, care se transformă într-un autoblestem.

Are să treacă încă mult timp până ce cei care îl citesc vor ajunge la un consens 
cu privire la poezia și publicistica lui Eminescu. Poate că nici nu ar fi bine, pentru 
că aceasta ar însemna moartea definitivă a poetului devenit simbol național. Și a 
devenit poet național pentru că românii au avut nevoie de acest simbol. În felul 
acesta apare de la bun început în conștiința românilor. La moartea poetului, Iosif 
Vulcan scrie următoarele: "Eminescu a murit! Națiunea mea îmbracă doliu!... Vi 
s-a dărâmat o columnă, vi s-a stins un luceafăr, vi s-a răpit o podoabă. Genialul 
poet Mihai Eminescu a încetat din viață ... Noi am introdus pe Eminescu în litera-
tură și tot la noi s-a reîntors în culmea gloriei sale, cu 7 din cele de pe urmă și mai 
admirabile peozii lirice ale sale. Aici i-a fost leagănul și mormântul."7 Maiorescu 
spune în studiul scris imediat după moartea poetului că în versurile lui se regăseș-
te "emoțiunea poporului român, "glasul lui", "poezia lui devine o parte integrantă 
a sufletului" românilor, "el trăiește de acum înainte în viața poporului său". Iden-
tificarea ideilor din poezia lui Eminescu cu soarta poporului român, dându-i o 
conotație extraliterară, continuă până în zilele noastre. Poezia și mai ales articolele 
politice au fost utilizate atât de reprezentanții ideologiilor de dreapta cât și de cele 
de stânga. Oricât de fermecătoare ar fi însă pentru unii poezia eminesciană, deși se 
pare că este tot mai puțin citită, numai Eminescu, poetul nu și-ar fi păstrat locul de 
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frunte fixat de Maiorescu în ierarhia poeziei naționale. A mai fost nevoie de publi-
cistica lui politică, care a pus în mișcare spiritul național timp de mai bine de un 
secol, făcând din el mit național. Nu cred că greșim prea mult, spunând că această 
idee națională, etnocentrică adună laolaltă an de an românii de pretutindeni, spre 
a-și aduce prinosul.

Note
1. Gheorghe Petrușan: Iosif Vulcan și revista Familia, Seghedin Edit. Officina, 1992, p. 10-11.
2. George Călinescu, Istoria literaturii română de la origini pâna în prezent, ediț. a II-a, Edit. 

Minerva, București, 1982, p. 443.
3. Gh. Petrușan, op. cit., p. 12-13.
4. Titu Maiorescu, Critice, Edit. pentru literatură, 1968, p. 460-461.
5. T. Maiorescu, op. cit., p. 461.
6. Eminescu, Opera etico-soacială, 1880-1883, vol. II, Ediție Îngrijită de Ion Crețu, București, 

1989, p. 440-445.
7. Gh. Petrușan, op. cit., p. 92-93.

Seghedin, Consulatul General al României la Seghedin, ianuarie 2015.
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Eminescu la Pesta

Sunt recunoscător pentru ideea de a-l readuce pe Eminescu la Pesta, acum, la 
împlinirea a 150 de ani de la binecuvântatul debut în mesagerul marii Familii 
a românilor de pretutindeni, căci acesta îi fusese leagănul și mormântul, aici 

s-a ridicat, aici a apus. A venit de la o periferie la alta a neamului, de la Nord-Est la 
Vest, pentru ca centrele competente, cel din Est, Bucureștiul, capitala primului stat 
național unitar român, proaspăt întemeiat, și cele din Vest, Viena și Pesta, centre ale 
Imperiului încă atotputernic, să audă mai lesne de sosirea sa și a unei alte epoci atât 
în cultură cât și în devenirea națională a popoarelor. Aici a fost pus punctul pe i, căci, 
după ce la școala lui Aron Pumnul a învățat ce era de învățat, aici, unde conștiința 
națională era mai solidă, a trecut prin necesara schimbare la față pentru a dobândi 
vrednicia de a deveni Luceafărul poeziei românești și nu numai. Aici deveniseră din 
Eminovici Eminescu și așa rămâne –marca și etalonul culturii românești, ba mai 
mult, ideologul epocii sale și apoi simbolul românismului. Că e bine, că nu, aceasta 
e o altă poveste...

E nostimă constatarea unor cercetători conform căreia nu Iosif Vulcan a descope-
rit talentul poetic al lui Mihai Eminescu. Mesajul meu a fost și este cât se poate de 
simplu: "meritul" fundamental al bihoreanului Vulcan, figură remarcabilă a culturii 
române, este că la revista redactată de el cu foarte mari sacrificii și-a trimis tânărul 
bucovinean primele încercări literare și nu în altă parte a românimii, că la Familia 
o viață întreagă i s-a purtat grija, solicitâdu-i colaborarea, că de la redactorul Fa-
miliei a primit singurul onorariu pentru lucrări literare și pentru care poetul deja 
bolnav fuseseră atât de recunoscător, mărturisând în scrisoarea trimisă lui Vulcan 
că pentru el a fost "o rară mângâiere de a se fi văzut renumerat dintr-un colț atât 
de depărtat al românimii, din Oradea-Mare." Așadar, Vulcan îi oferise lucruri mult 
mai importante decât literatura: respect, demnitate, umanitate. De la cine vin toate 
acestea? De la fiul preotului greco-catolic din Leta-Mare (azi Létavértes-Ungaria). 
Și aceste gesturi sunt făcute poetului care în 1879, în Timpul, scria expressis verbis: 
"Cine combate ortodoxia numai român nu e!" (vezi M. Eminescu, Liber-cugetător, 
liberă-cugetare, Timpul, 2 februarie 1879, în Opere, 1989, vol. X, p. 187). Vulcan îl 
susținea pe Eminescu în pofida faptului că poetul avea nu numai admiratori ci și 
destul de mulți detractori (vezi Alexandru Grama, Mihai Eminescu. Studiu critic. 
Edit. Napoca Star, 2014; lucrare publicată întâia dată la numai doi ani de la moartea 
poetului, în 1891). De altfel, pe baza câtorva poezii trimise, în iarna anului 1866, la 
Familia din Pesta, de un tânăr de numai 16 ani, mare lucru nu se putea constata. În 
sensul acesta Vulcan nu poate fi considerat drept "descoperitor" al talentului emi-
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nescian, nu sunt însă dubii că a intuit vocația autorului De-aș avea..., cu care a fost 
introdus în literatura română la 9 martie 1866, aici la Pesta, cu 150 de ani în urmă. 
În caz că tânărul redactor al Familiei, căci nu avea nici Vulcan decât 25 de ani, nu 
ar fi fost conștient de talentul tânărului poet, poezioara De-aș avea... și altele nu ar fi 
văzut lumina tiparului aici, în metropola care atunci constituia și pentru români un 
important centru cultural. Efervescența politică și culturală a Pestei care se găsea în 
pragul împăcării cu Viena explică debutul pestan în literatură al lui Eminescu, iar cu 
patru ani în urmă tot în Pesta cel publicistic cu o scriere critică în Albina din Pesta, 
cu un articol despre repertoriul nostru teatral în Familia, iar apoi cu articole politice 
în revista Federațiunea a lui Alexandru Roman. Unde dacă nu în paginile ziarului 
redactat de un "filomaghiar" credea de bine studentul Eminescu să-i avertizeze pe 
ungurii care erau stăpâni pe destinele a 13 naționalități asupra responsabilității pe 
care și-o asumă prin refuzul de a nu le asigura, pe lângă egalitatea în drepturi civice, 
și libertatea de a-și structura viața socială și politică în mod autonom, conform pro-
priilor interese. Nimeni nu-i poate reproșa lui Eminescu și adepților unei structuri 
statale echitabile, axate pe respectarea entității naționale a popoarelor din marele 
Imperiu Habsburgic, care urmăreau un scop identic cu al ungurilor: viață națională 
proprie. În articolele Să facem un congres, În unire e tăria și Echilibrul, publicate în 
aprilie-mai 1870 în Federațiunea, apar nu numai impulsurile nestăpânite ale unui 
tânăr intelectual cu o pregătire deosebită, care se pune în fruntea mișcării naționale 
a românilor de pretutindeni cu intenția nestrămutată de a contribui la unificarea lor, 
ci și un sistem ideologic coerent axat pe chestiunea sensibilă a relației românilor cu 
alte popoare, îndeosebi cu vecinii și etniile cu care li s-a dat să coabiteze. Problema 
"străinilor" este susținută apoi în paginile revistelor Curierul de Iași și Timpul cu o 
vervă inconfundabilă, căpătând la sfârșitul scurtei cariere o sinteză programatică în 
poezia Doina, făcând inseparabilă ideologia sa politică de creația lirică. Când, la nu-
mai 39 de ani, poetul cu faimă națională și gazetarul temut de odinioară se stinge din 
viață, T. Maiorescu nu întârzie să-i greveze imaginea în marmură și să tragă conclu-
zia finală: "Eminescu face epocă în mișcarea noastră literară". Urmează apoi etiche-
tările care-l urmăresc până în zilele noastre: "rege al cugetării omenești", în versurile 
eminesciene "se întrupează... soarta poporului român", "poezia lui devine o parte 
integrantă a sufletului" cititorilor, "el trăiește de acum înainte în viața poporului său". 
T. Maiorescu conchide deja la 1889: "Nu au existat, nu vor exista în poezia română 
versuri mai frumoase decât acestea"; forma limbei naționale, care și-a găsit în poetul 
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru 
toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării românești". (T. Maiorescu, Critice 
EPL, București 1966, p. 459-477). Urmașii au rămas fideli acestor profeții (amalgam 
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de mit și realitate) și le-au valorificat în propagandele ideologice de tot felul. Întâia 
dată semănătoriștii, în frunte cu N. Iorga, apoi adepții ismelor naționale interbeli-
ce, Noica și mulți alții. Chiar și scepticul Emil Cioran ține să ia poziție în această 
chestiune, spunând prin 1935-1936: "Tot ce s-a creat până acum în România poartă 
stigmatul fragmentarului. Afară de Eminescu, totul este aproximativ... suntem prea 
obligați față de geniul lui și față de tulburarea ce ne-a vărsat-o în suflet". (Emil Cio-
ran, Schimbarea la față a României, Humanitas, București, 1993, p. 78).

Noi nu am parcurs această cale, calea instabilă a ideologiei eminesciene. Noi, ro-
mânii din Ungaria trianoniană și postbelică, am rămas cu frumusețea poeziilor 
lui Eminescu. La Catedra de Română din Seghedin, de exemplu, s-a predat numai 
poezia lui Eminescu, cu un succes apreciabil, ținând treaz interesul față de creația 
eminesciană. Când, după schimbarea de regim din 1989, a fost adusă în discuție și 
publicistica politică a poetului, reacțiile au fost de obicei negative. Până la urmă, s-a 
ajuns la concluzia că aici, la românii din Ungaria, pentru ideile politice naționaliste, 
xenofobe nu este disponibilitate. După cum nici tentațiile de idolatrizare a perso-
nalităților remarcabile nu-i caracterizează. În instituțiile românești din Ungaria se 
comemorează an de an ziua nașterii lui Eminescu, fiind mândri de faptul că și-a 
făcut debutul literar în țara înaintașilor lor într-o perioadă istorică în care Pesta a 
jucat un rol important în viața spirituală a românilor, dar cult eminescian nu a fost 
și nu este. Având o istorie aproape identică cu a ungurilor și evitând implicarea în 
luptele ideologice incerte, concentrându-și forțele spirituale în domeniul de prezer-
vare a identității naționale, pentru românimea de aici ideile politice ale lui Eminescu 
au rămas străine, apreciindu-i însă în mod deosebit mesajul și frumusețile creațiilor 
lirice. Aceasta a fost de altfel și atitudinea ungurilor față de fenomenul emineascian, 
traducând în limba maghiară tot ce poetul are mai valoros. În consecință, Eminescu, 
poetul da, Eminescu, ideologul, nu! Bine este știut că gustul cititorilor de poezie se 
schimbă de la o perioadă la alta, ceea ce era în concordanță cu simțul estetic al ro-
mânului din secolul al XIX-lea, nu neapărat mai e actual în secolul al XXI-lea, iar 
invocarea unor idei politice inactuale pot aduce prejudicii nu numai poetului ci și 
poporului în numele căruia este zeificat.

 Revenind la ideea de început, constatăm cu satisfacție faptul că periferia 
românească și-a făcut datoria față de neam, dându-i două personlități puternice și 
remarcabile: Andrei Șaguna și Mihai Eminescu.

Budapesta, 12 iunie 2016. 
(Comunicarea a fost prezentată de drd. Gabriela Enea-Elekes.)
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Vasile Alecsandri, "rege-al poeziei" și făuritor al 
unității naționale

Viața literară și culturală română în lungul secol al XIX-
lea este dominată de Vasile Alecsandri și Mihai Emi-
nescu. În ordine cronologică, primul proeminent cre-

ator literar de limbă română este Alecsandri: poet, prozator, 
dramaturg. Nu numai pionier, ci și autor al unor opere durabi-
le, în toate genurile literare. Roman propriu-zis nu are, dar 
aceasta nu e o lacună a lui, ci a vieții sociale românești subdez-
voltate, fără o clasă mijlocie, burgheză cu asemenea pretenții. 
Romanul apare mai târziu la popoarele din Centrul și Sud-Es-

tul Europei, de obicei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când viața poli-
tico-socială devine mai complexă. Proza narativă a lui Alecsandri este însă valoroasă.

Fără a fi cazul de a intra în detalii, revenim la titlul de onoare pe care Alecsandri l-a 
primit de la Eminescu în poezia "Epigonii": "ș-acel rege-al poeziei". Da, într-adevăr, 
Mihai Eminescu s-a născut cu trei decenii mai târziu și nu mai trăia, când, în 1890, 
Alecsandri își încerca încă, ce-i drept, ultimele coarde ale lirei sale și se stingea la 
Mircești tot ca "rege-al poeziei", chiar dacă adepții zgomotoși ai lui Eminescu își înce-
puseră deja campania de zeificare, supunându-l unei incorecte comparații cu autorul 
"Luceafărului". Se poate afirma fără teama de a greși că Alecsandri corespundea ad-
mirabil și în mod plenar idealului literar clasic și romantic al epocii sale, curentului 
național-popular, unei literaturi care înflorea din izvor pur național, din arta popu-
lară, din limba și poezia țăranului. Alecsandri considera însă, ca mulți alții în epocă, 
că această comoară necioplită trebuie lustruită, făcută să străluciască. Balada "Mio-
rița", pe care o cunosc toți cei care au făcut școală românească, și este, după unii, com-
parabilă cu poemul "Luceafărul" de Eminescu, este de fapt creația lui Alecsandri.1 O 
capodoperă a literaturii române, dar numai una din mărgăritarele cuprinse în "Doine 
și lăcrămioare", în minunatele "Pasteluri" sau "Ostașii noștri". Mai adăugând poezii-
le de un puternic având mobilizator ("Deșteptarea României", imnul național "Hora 
Unirii"), piesele de teatru, în frunte cu cele două Chirițe și "Despot-Vodă", înțelegem 
mai bine de ce contemporanii îl considerau scriitorul și politicianul reprezentativ al 
românilor între 1850-1890, în perioada decisivă a închegării poporului în națiune, a 
formării instituțiilor naționale, a modernizării vieții sociale, a desăvârșirii unității 
naționale și a cuceririi –pentru întâia dată –a independenței poporului român. Mar-
tor și participant activ, constructiv la aceste momente istorice ale românimii! Ale-
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csandri este un mare privilegiat al destinului: i s-a dat să fie martor, prezență vie, forță 
modelatoare și totodată talentat cobzar al celor mai importante momente istorice ale 
poporului român: revoluția din 1848, Unirea Principatelor (1859), cucerirea indepen-
denței naționale (1877), așadar idealuri naționale fără îndeplinirea cărora neamul 
românesc nu ar fi ceea ce este. "Deșteptarea României", "Hora Unirei"2 sunt creații 
fundamentale ale literaturii naționale, care, mai nou, o posteritate deconcertată, a 
încercat să le bagatelizeze și, de dragul unui estetism incert, să pună în paranteză 
rolul pe care literatura la avut în devenirea națiunii. Or, știut este că literatura, litera-
tura numită pașoptistă, a fost, în epoca la care ne referim, cea mai eficientă ramură a 
artelor în educarea și mobilizarea maselor. Adevărul subestimat este că nici românii 
nu fac excepție: în această parte mai puțin dezvoltată a Europei, la unguri, la slova-
ci, croați, sârbi etc. literatura a jucat până în ultimele decenii un rol determinant în 
luptele politice, mai ales în momentele decisive ale istoriei, de aici rolul ei deosebit în 
educația tineretului. Iată, la întâmplare, un exemplu concludent. Johann Weidlein, 
unul dintre cei mai buni cunăscatori germani ai istoriei literaturii ungare, spune în 
excelentul studiu "Imaginea germanului în literatura maghiară" următoarele: "Pentru 
oricare cunăscator al devenirii și dezvoltării ungare este un lucru prea bine cunoscut 
că diriguitorii destinului maghiarilor nu sunt politicienii, ci poeții și scriitorii. "Az író 
helye a nemzeti élet közepén van!", adică locul poetului este în centrul vieții națio-
nale, respectiv "az író a vezető, nem a politikus", adică scriitorul este conducătorul, 
nu politicianul."3 Aceste constatări categorice apar în timpul agitațiilor din 1956. Tot 
Weidlein spune, pe bună dreptate, că după marile devastări otomane "Creația poetică 
a fost aceea care a dat acestui popor un nou curaj de viață, salvându-l".4 Același rol 
fundamental îl au scriitorii români în perioada de formare a literaturii române, în pe-
rioada pașoptistă și în îndeplinirea idealurilor naționale de atunci. Se poate concepe 
trezirea la viață națională autonomă fără contribuția poeților Văcărești, Kogălnicea-
nu, Alexandrescu, Bălcescu sau Alecsandri? Nu ei sunt autorii idealurilor naționale 
și sociale? Poemul "Către români", devenit "Deșteptarea României" este un perfect 
inventar al năzuințelor românești patruzecioptiste: trezirea spiritelor amorțite, che-
marea la luptă pentru libertate, pentru reformarea vieții sociale, pentru înlăturarea 
despotismului feudal, fiindcă glasul libertății "pătrunde și răzbate" sufletele omenești:

"Hai, copii de-acelaşi sânge! hai cu toţi într-o unire
Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobândim.
Pas, români! lumea ne vede... Pentru-a Patriei iubire,

Pentru-a mamei dezrobire
Viața noastră să jertfim!"

Prin aceste idei fundamentale, veșnic actuale, Alecsandri se încadrează în spiritu-
alitatea avansată a epocii sale, accentul fiind însă pus pe "un dor sfânt și românesc". 
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El se adresează românilor cu "Voi ce stați în adormire, voi ce stați în nemișcare"... sau 
"Sculați, frați de-același nume". Petőfi din vecini, își cheamă neamul la luptă cu: "Tal-
pra magyar, hí a haza,/Itt az idő most, vagy soha!/Rabok legyünk vagy szabadok,/Ez 
a kérdés, válasszatok!"

"Obictiv judecând –spune un critic literar –nu în cape discuție că el a fost, în între-
gul spațiu cultural din veacul trecut, o personalitate predominantă.... Alecsandri... a 
contribuit mai abundent și cu mai multă eficacitate decât oricare alt scriitor la um-
plerea de conținut a tuturor instituțiilor de cultură create după restaurarea domniilor 
pământene. Nu fără a se implica –situindu-se constant între corifei- și în toate mișcă-
rile istorice, în toate acțiunile politice prin care s-a făurit România."5 Alecsandri este 
reformator al patriei sale, revoluționar, adept al unirii naționale, unul din făuritorii 
României moderne, "candidat la domnie, în 1859, ministru al lui Cuza și al lui Carol 
I, însărcinat cu importante misiuni diplomatice"6, cât și întemeietor al vieții teatrale 
în Moldova, redactor la revista "Propășirea", ocrotitor al valorilor naționale: limbă, 
obiceiuri, patrie (vezi "Iorgu de la Sadagura").

Când însă "prin Alecsandri rostirea românească a dobândit o suplețe, o eleganță, 
o frăgezime cum nu mai cunoscuse"7, apare un mare rival, Mihai Eminescu. După 
ce își făcuseră debutul în "Familia" lui Iosif Vulcan din Pesta, în 1866, unde devine 
cunoscut sub numele Eminescu, dat de redactorul revistei primitoare spre a suna mai 
românește, în 1870, își începe colaborarea la revista junimistă "Convorbiri literare". 
Prin "Junimea" și Eminescu apare o altă școală literară și culturală, o altă atitudine 
față de realitatea vieții, care prin spiritul critic, cultul valorilor autentice și teza "for-
melor fără fond", formulată de Titu Maiorescu, se inaugurează la români o orientare 
culturală de sorginte germană, care se deosebea de "spiritul francez" al generației pa-
șoptiste române, iar prin studiile lui Maiorescu, se impune și domină viața literară 
până la sfârșitul secolului XIX, fără să stângenească însă curentul național-popular 
dominant de la "Dacia literare" (1840) până la Coșbuc, până la Primul Război Mondi-
al. Această literatură profund populară și națională, ilustrată cu măiestrie de întâiul 
mare poet național român, Alecsandri și întâiul însemnat poet al Ardealului, George 
Coșbuc, se potrivea de minune cu firea românului, se recunoștea în ea, era, deci, a lui. 
Orientarea junimistă era străină, gustul estetic numit Biedermeier, mai mult austriac 
decât îndeobște german, pe care Eminescu îl profesa cu un scepticism incurabil, fai-
moasa inadaptabilitate și stilul violent al scrierilor politice eminesciene sunt note pe 
care opinia publică română nu le agrea, cu excepția unui mic grup junimist. Statutul 
de om de știință obligă la nepărtinire: junimiștii, în frunte cu Eminescu, aduc în viața 
spirituală a vremii nu numai o altă gândire, exigență, spirit critic, creații lirice ferme-
cătoare, ci și idei retrograde, susținerea unei politici conservatoare, tradiționaliste și 
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paseiste, care contraveneau intereselor naționale. Ceea ce a dezbinat opinia publică 
română în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au fost însă ideile lui Eminescu 
cu privire le "străini", la "străinism", xenofobia fără temei a poetului. Alecsandri nu 
participă la luptele oarbe ale celor două tabere politice (liberale și conservatoare); își 
ia cu el la Mircești patriotismul neprihănit, unde își scrie frumoasele pasteluri și odele 
dedicate ostașilor care și-au jerfit vița pentru independența națională.

Întâiul poet român cu ecou în străinătate, mai ales în Franța, unde a învățat și s-a 
format intelectualicește, este Vasile Alecsandri. În Ungaria, cine să-i fi fost propaga-
torul dacă nu Iosif Vulcan, care îi publică tot ce bardul de le Mircești trimitea pentru 
"Familia". Vulcan avea relații bune, amicale chiar cu Alecsandri și era firesc să urmă-
rească acțiunile colaboratorului său. Momentul potrivit pentru lansarea unei propa-
gande mai ample de popularizare a poetului în Ungaria îl oferă participarea acestuia 
la concursul literar publicat, în 1878, de "Societatea pentru studiul limbilor romane". 
La acest concurs, poezia "Cântecul gintei latine" a lui Alecsandri ia premiul întâi și 
primește o cupă simbolică de bronz pentru cea mai bună poezie. Senzația este mare 
și în Ungaria. Iosif Vulcan publică în prima pagină a ”Familiei” poezia premiată, iar 
în numărul următor scrie un articol elogios despre succesul lui Alecsandri: "Nu este 
încă nici un caz, ca vreun poet român să se fi împărtășit de o astfel de distincție înaltă. 
Toată lumea latină vine să încununeze pe poetul nostru. De acum înainte nu numai 
noi ne mândrim cu el, toată ginta latină îl numește al său. Privighetoarea din lunca 
din Mircești, poetul națiunii române a devenit poetul latinității. Iosif Vulcan, mân-
dru de acest succes al colaboratorului său, nu scapă ocazia să-l felicite, închinându-i 
poezia "La Vasile Alecsandri”, pe care o publică în "Familia", urmată de un portret și 
o notă biografică. Iată primele patru versuri patetice, dar simcere și pline de mândrie 
națională:

Ca și-un creștin smerit ce vine
La vr-un altar a se-nchina:
Așa m-apropiu eu de tine,
Voind s-admir mărirea ta.

Redactorul "Familiei", pentru a popolariza numele lui Alecsandri și în rândurile 
cititorilor maghiari, traduce "Cântecul gintei latine" în ungurește, o prezintă în șe-
dința din 2 iunie 1878 a Societății "Kisfaludy" și o publică în nr. 27 al săptămânalului 
"Vasárnapi Újság", însoțită de o notiță redacțională, după ce în numărul 26 din 30 
iunie ziarul publicase deja o informație despre această ședință a societății. Despre 
felul cum a încercat să-i deschidă calea spre cititorii maghiari, Vulcan vorbește înr-o 
scrisoare trimisă lui Alecsandri în acele zile: "Mulțumindu-vă pentru gentilul răspuns 
cu care ați binevoit a onora încercarea mea poetică, îmi iau plăcuta ocaziune a vă în-
știința că am tradus în limba ungurească admirabilul dv. "Cântec al Ginetei Latine" și 
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ca să-l introduc într-un mod cât mai demn în publicitatea ungurească, am citit tradu-
cerea în ultima ședință a societății Kisfaludy, prima societate beletristico-estetică, al 
cărei membru corespondent sunt.

Societatea a întîmpinat cu aplauze vii poezia d-voastră, și redactorul celei mai răs-
pândite foi beletristico-ilustrată ungurești (Vasárnapi Újság) numai de cât a cerut 
traducerea spre publicare. Am și dat-o și cu poșta de azi vă trimit numărul acela al 
ziarului Vasárnapi Újság în care a apărut traducerea. De la Mircești, la 30 iulie 1878, 
Alecsandri trimite următoarea scrisoare lui Vulcan, care prezintă interes și pentru 
literatura ungară: 

"Domnul meu,
În urma scrisorii d-voastră am primit și numărul foii ungurești (Vasárnapi Újság) 

în care ați publicat traducerea „Cântecului Gintei Latine” în limba maghiară.
E de prisos, cred, de a vă spune d-voastră, cât de nimerite sunt toate încercările de 

strânsă apropiere între români și unguri în privirea viitorului.
Ținându-mă numai pe tărâmul literar astă dată, Vă felicit pentru ideea ce ați avut 

de a traduce poezia mea, și vă mulțumesc că ați făcut-o astfel cunoscută numeroșilor 
cititori ai foii ilustrate din Pesta.

Vă rog dar să binevoiți a exprima complimentele mele d-lui director al acelei în-
semnate publicații și să primiți asigurarea simțirilor mele de afectuoasă considerație, 
V. Alecsandri".

Alături de Eminescu, Vasile Alecsandri a fost cel mai apreciat colaborator al "Fami-
liei" dintre poeții de dincolo de Carpați. Alecsandri își începe colaborarea la "Familia" 
în 1866 cu "Hora Unirii" și și-o încheie, după două decenii și jumătate, în 1890, cu 
câteva luni înainte de moarte. La 4 mai 1890, trimite ultima scrisoare lui Iosif Vulcan, 
în care îi mărturisește că e bolnav de mai multe luni, regretând faptul că nu a pu-
tut trimite material pentru jubileul de 25 de ani al "Familiei". În vara anului 1890, la 
vârsta de 69 de ani, la numai un an de la moartea lui Eminescu, se stinge din viață și 
bardul de la Mircești, poetul preferat al bihoreanului Iosif Vulcan.8

Seghedin, 27 ianuarie 2016.

Note
1. Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Edit. Paralela 45, p. 224.
2. Ion Pop(coordonator), Dicționar analitic de opere literare românești, A-M, Cluj-Napoca, 2007, 

p. 231 și 360.
3. Johann Weidlein, Imaginea germanului în literatura maghiară, Cluj-Napoca, 2002, p. 13.
4. Ibidem, p. 14.
5. Dumitru Micu, Istoria literaturii române, Edit. Saeculum I. O., București, 2000, p. 101.
6. Ibidem
7. Ibidem
8. Gh. Petrușan, Iosif Vulcan și Revista Familia, Edit. Officina, Seghedin, 1992, p. 100.
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Lucia Borza
(1928-2016)

Lucia Borza se numără printre cele mai repre-
zentative figuri ale culturii române din Un-
garia de după cel de-al Doilea Război Mondi-

al: profesoară de școală generală și liceu, redactoare 
și autoare de manuale școlare și cărți de limba ro-
mână, culegătoare de creații populare, ziaristă și 
poetă. Talentului deosebit i se mai asociază o viață 
neobișnuită, neconvențională. Tânăra profesoară 
apare la școala românească din Giula în 1951, ime-
diat după terminarea Facultății de litere, secțiile ro-
mână și maghiară a Universității Eötvös Loránd din 
Budapesta. Pentru elevii veniți de la sate, Lucia Bor-
za lăsa impresia unei domnișoare de lume bună, cu 

o conduită exemplară și extrem de modernă, fuma și purta pantaloni, era aspră, 
severă. Nota ei distinctă era fermitatea. Noi, cei mici, veniți de la sate, ne temeam 
de ea, dar, oricum, personalitatea ei era pentru noi simbolul lumii moderne, oră-
șenești.

Lucia Borza s-a născut la 13 februarie 1928 ca fiica preotului ortodox român Ioan 
Borza din Chitighaz și a soției sale Florica Olar. Tatăl său s-a stabilit în Chitighaz 
din părțile localității Grăniceri, iar mamă-sa este o descendentă a unei vechi fa-
milii românești din zonă. Din memoriile sale1 știm că L. Borza a avut o copilărie 
frumoasă. În familie se vorbea românește, dar de la copiii vecinilor a învățat la 
perfecție și limba maghiară. Când își începe studiile (1934), în satul său natal deja 
nu era școală românească, la școala maghiară elevii români învățau numai religia 
în limba maternă. După absolvirea claselor elementare este înscrisă la Gimnaziul 
de fete Szent Erzsébet din Seghedin, iar după un an trece la Gimnaziul de fete 
Lorántffy Zsuzsanna din Bichișciaba, unde își termină studiile preuniversitare.

Era perioada de instaurare a regimului autoritar, care a eliminat preoțimea din în-
vățământul pe care ea însăși l-a refăcut imediat după ultimul război mondial. Roata 
istoriei se întorsese împotriva valorilor politice și culturale și, mai ales, creștine pe 
care le reprezenta lumea din care s-a ridicat și fiica preotului ortodox din Chitighaz.

Neavând încotro, în toamna anului 1947 se îndreaptă spre Budapesta, urmând 
exemplul altor familii de intelectuali. Înscrierea la Facultatea de Litere a Univer-
sității Pázmány Péter (mai târziu Eötvös Loránd) nu a fost întâmplătoare totuși, 
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căci tatăl său îl cunoștea pe profesorul Tamás Lajos, șeful Catedrei de română din 
cadrul universității pestane. „Românii, maghiarii și evreii, după câte țin minte, 
trăiesc în bună înțelegere, ducând o viață pașnică” –spune Lucia Borza. „Oare, 
această bună conviețuire se datora numai prezenței permanente a jandarmilor, în-
armați cu baionete fixate la vârful puștilor, care-și făceau datoria, câteodată chiar 
întrecând măsura? O astfel de vigilență exagerată a rezultat starea cunoscutului 
profesor universitar de mai târziu Tamás Lajos, care din anii ’30 petrecuseră câ-
teva zile la Chitighaz, culegând date pentru o lucrare de-a lui. Acuzat de spionaj, 
deținutul a fost scăpat din mâinile jandarilor datorită ajutorului venit din partea 
tatălui meu. N-au putut scăpa, în schimb, de escorta jandarmilor mai mulți țărani 
și intelectuali români –printre care și cei doi preoți ortodocși –în anii premergători 
războiului, când au fost duși în tabăra de internare din Orosháza...”2

Susținerea venită din partea profesorului Tamás Lajos a fost importantă deoare-
ce în 1947 deja fiica unui preot se izbea de zidurile noului regim intolerant. Porțile 
Colegiului pentru naționalități Mocsáry Lajos au rămas însă închise pentru Lucia 
Borza, cele ale facultății au fost reținute încă de academicianul Tamás. L. Borza are 
cuvinte de recunoștință pentru profesorii de la română (Tamás Lajos, Gáldi Lász-
ló, Domokos Sámuel, Pálffy Endre) și maghiară (Bóka László, Keresztúry Dezső, 
Pais Dezső, Lőrincze Lajos) deopotrivă.

După terminarea studiilor universitare, în 1951, devine profesoara Școlii Ge-
nerale și a Liceului Românesc din Giula, care în 1953 primește numele „Nicolae 
Bălcescu”. (Este, deocamdată, o enigmă, cum a primit în 1951 (!) post de profesor 
fiica unui preot, după cum nu avem informații nici despre motivele pentru care în 
1957 a trebuit să părăsească școala. Autoarea memoriilor publicate cu patru dece-
nii mai târziu în Almanahul Românilor din Budapesta și revista Conviețuirea nu 
ne oferă informații cu privire la vicisitudinile regimului din aceste vremuri.) Aici 
profesoara de română și maghiară a muncit mult și bine. A predat tot ceea ce a ve-
nit la rând: română, maghiară și chiar și matematică sau rusă (între timp, la Școala 
Superioară Pedagogică Juhász Gyula din Seghedin a obținut diploma de profesor 
de limba rusă). A trebuit să facă pe responsabilul cultural, să-și pregătească elevii 
pentru turneele culturale la modă atunci. A mai redactat și ziar și s-a angajat la 
activități de tot felul.

Totul a fost în zadar. La numai un an după revoluția din 1956, când au căzut 
capetele incomode pentru noua conducere a școlii, a trebuit să plece și L. Borza. 
După 6 ani de profesorat și după multe amărăciuni, bârfe și vexațiuni a reuși să se 
stabilească la Budapesta ca angajată a Editurii Didactice, secția pentru naționali-
tăți, unde a fost redactorul responsabil al manualelor românești timp de aproape 
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trei decenii (1957-1983).
Perioada pestană a fost extrem de bogată în realizări. Noul loc de muncă era, 

după samavolniciile de la Giula, cum ea însăși mărturisea, „o insulă a păcii și li-
niștii”. Aici renaște din propria-i cenușă ca pasărea Phoenix. Și renaște, pentru că a 
avut talent și vocație, moștenită de la un părinte pentru care a servi interesele unei 
comunități sau a susține o cauză era un lucru firesc. În aparență ducea o viață re-
trasă, izolată de lume, într-un „turn de fildeș”, la serviciu și acasă, în apartamentul 
din Buda –singură… În acest „turn de ivoriu” imaginar ardeau veșnic două flăcări, 
una a „focului sacru”, al datoriei, al creației, alta a speranței și a îndoielilor. Din 
bogata ei moștenire se conturează un fel de proiect educațional dedicat comuni-
tății sale, în mod special tinerilor: înainte de toate manualele, manuale de limba 
română, poezii pentru cei mici, culegeri de creații folclorice, ghicitori, frumoasele 
„flori târzii”, cu care chitighăzenii și nu numai se pot mândri și, o raritate la noi, 
„Sfânta Liturghie” (Békéscsaba, 2001). Totul este conceput în stil popular și na-
țional, exact cum procedau scriitorii ardeleni la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului XX. Prin ceea ce a propagat în calitate de profesoară, ziaristă, 
scriitoare, culegătoare de folclor, autoare de manuale, lexicografă, Lucia Borza ră-
mâne un om al faptei, un creator de valori culturale, un constructor preocupat de 
viitorul comunității sale și călăuzit de principiul „scopul scuză mijloacele”. Altfel 
e greu de conceput curajul cu care a trecut Rubiconul, în 2001, publicând, pe cont 
propriu, „pentru folosința credincioșilor”, în ediție de buzunar amintita „Sfânta 
Liturghie”. Astfel, educației din familie și școală, Lucia Borza adaugă un al treilea 
pilon al educației în spirit național, biserica, chiar dacă era conștientă de faptul că 
încalcă regulamentul bisericii sale.

Pentru Lucia Borza nu a fost, se pare, alt loc important pe acest pământ decât sa-
tul natal, leagăn al copilăriei fericite. La vatra părintească revenea cu regularitate și 
o evoca în versuri nostalgice, explicabile în cazul unui om rămas singur. În această 
vatră adorată și-a consumat viața. Tot ce a fost frumos, plăcut în viață se leagă de 
acest trecut chitighăzean, ireversibil, dar animator, sursa principală a volumului 
de poezii „Flori târzii” (1997). Poezia „Plecând din gară” oferă o mostră excelentă: 

Mă duce trenul departe,
în a țării altă parte,

dar chipul satului meu
în inimă-l port mereu.
Oriunde am fost și sînt,

mi-e dor de acest pămînt.
Pentru Lucia Borza Chitighazul este leagăn și mormânt, exact ca în poezia „Szó-

zat” de Vörösmarty Mihály: „Bölcsőd az, s majdan sírod is,/Mely ápol s eltakar”. 
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(Leagăn și într-o zi mormântu-ți va fi,/ care-ți poartă grija și te va-coperi.) Poemul 
Luciei Borza se termină în felul următor: 

Tot ce de-acest sat mă leagă
să revin aici mă cheamă,

iar eu mă re-ntorc întruna.

Cândva –pentru totdeauna…!

Punctul fix al plaiurilor natale adorate, la care se reîntoarce mereu, este casa 
părintească, până la urmă, mama și tata, dar ei nu mai trăiesc, fiica lor, pribegită 
la Budapesta, viețuiește din amintirea lor, „Singură-n umbra amintirilor” (Me-
lancolie), amintiri dătătoare de viață. Casei familiale i se asociază numai ceea ce 
mai rămăseseră important pentru poetă în ultimii ani ai vieții: gara, drumul lung 
dintre gară și casa natală, „un bătrân, român ca mine”, care o „salută… ungureș-
te”, biserica, clopotele, cimitirul, mormântul părinților și al „frățiorului”, unde își 
va dormi și ea somnul de veci. Calea care duce inevitabil spre cimitir este și calea 
înstrăinării și a dezrădăcinării. „Încătușată în palida-i singurătate”, (Sita vremii) 
poeta își compune poeziile la capătul drumului, care a fost o „Cale scurtă, fără 
rost” (Drumul meu). Cântecul ei nu doinește despre azi sau mâine, cum ar dori, ci 
despre ieri, depsre o lume a trecutului (Dorință), iar autoarea se întreabă tot mai 
disperată: „viața la ce folosește?” („Când numai privești la stele”).

Creațiile lirice dedicate satului natal și obiceiurilor locale, pătrunse de o căldură 
și o lumină distincte, constituie o întrupare a ceea ce se numește genius luci, iden-
titate locală, idee dragă românilor din Ungaria rămași fără reazem și înclinați spre 
izolare, retragere în lumea propriilor valori culturale tradiționale. „Florile” Luciei 
Borza sunt „târzii”, nu numai pentru că au văzut lumina tiparului în a doua parte 
a vieții, post festa, dându-le un caracter retrospectiv, evocator, ci și pentru că apar 
în amurgul unei culturi tradiționale pe cale de dispariție. Versurile cu destinație 
familială ale Luciei Borza (mama, tata, casa natală etc.) constituie, la noi, cele mai 
frumoase creații literare de acest gen.

O prezență constantă a acestei poezii evocatoare, tradiționale atât sub aspect 
ideatic cât și prozodic, este „acel băiat” pe care ar vrea să-l întâlnească spre a-l 
privi „adânc în ochi să nu mă uite niciodată!” („Ce bine-ar fi”) Eroul liric do-
minant al poeziilor cuprinse în volumul „Flori târzii” (ediție completată, Giula, 
1997) este tânărul de care a rămas ferecată sufletește toată viața, dovadă grăitoare 
a singurității în care a trăit. Aproape o treime din creațiile lirice ale Luciei Borza 
destinate cititorilor adulți sunt poezii de dragoste, din care șapte au fost publicate 
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în volumul „Flori târzii”, iar cincisprezece, scrise în limba maghiară, sunt și au să 
rămână nepublicate, căci aceasta este dorința autoarei. În una din convorbirile no-
astre telefonice am rugat-o să-mi trimită poezii inedite spre a le publica în revista 
Conviețuirea-Együttélés. Spre marea mea surpriză, din cele 25 de poeme primite 
de la autoare, numai trei catrene și încă o poezie de patru versuri („În noaptea 
Anului Nou”) sunt scrise în limba română, restul în maghiară, dintre care 15 sunt 
poezii intime. Iată ce scrie, la 5 iunie 2013, în scrisoarea care însoțește poeziile 
primite de la fosta mea profesoară:

„…De buchetul poeziilor scrise în limba maghiară, nu sunt nici mândră, nici 
mulțumită, totuși vi le trimit, dar cu o mare-mare rugăminte.

Vă rog, chiar vă implor, să nu mă faceți de râs arătându-le unei a treia persoane, 
nici în cazul când decideți că nici măcar una dintre poezii nu merită să fie publicată.

Am o deosebită încredere în Dvs. că îmi veți păstra secretul ce mă leagă de aceste 
poezii scrise în urmă cu mai bine de o jumătate de secol, într-o perioadă a vieții 
mele, plină de fericire, alteori de dezamăgire…, sentimente pe care mi se pare le 
sinte orice tânăr la o anumită vârstă. În speranța că îmi împliniți dorința, vă do-
resc toate cele bune, spor și succes în activitatea culturală pe care o desfășurați în 
condiții deloc ușoare și de care puteți fi mândru.” Nu întâmplător am citat cele trei 
aliniate din scrisoarea profesoarei Borza. Am corespondat și am vorbit la telefon 
numai și numai românește. Și totuși iată o circumstanță tulburătoare: 1.autoarea, 
în scurta ei corespondență, de trei ori invocă problema confidențialității; 2.am so-
licitat poezii publicabile, mi s-au trimis creații nepublicabile; 3.m-am gândit la 
poezii românești, am primit poezii scrise în limba maghiară. Mă întreb: ce să fac 
cu poeziile nepublicabile? Marea întrebare se leagă însă de chestiunea poeziilor 
scrise în limba maghiară. Care-i explicația? Bilingvismul? Dubla identitate, despre 
care vorbesc unii? Cert este că toți cei care la noi au avut înclinații scriitoricești, 
și-au încercat condeiul și în limba statului, mai ales cei care au fost cetățeni mag-
hiari sau vin din familii mixte, ca, de exemplu, Ilie Ivănuș, care se considera un 
fel de apostol al înțelegerii dintre popoare, de aceea calea vieții lui trebuia să fie un 
liant care ține laolaltă neamuri și culturi. De aici „obligația” de a face traduceri din 
literatura maghiară, pe care le așează alături de propriile creații. Poeziile sale sunt 
concepute în limba română, limba mamei, dar „romanul” vieții sale („Elindultam 
szép Erdélyből”, ”Am pornit din frumosul Ardeal”) a fost scris în maghiară, care 
apare cu sprijinul primăriei Egerbocs, în 1992, unde și-a petrecut ultimii ani ai 
vieții. Românii băștinași, cu excepția lui Alexandru Hoțopan, au compus versuri 
și în maghiară. Ba chiar, Lucian Magdu, după ce în 1955 și 1956 publică două 
poezii-program (ambele în suplimentul „Vocea tineretului” a ziarului „Libertatea 
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noastră”), scrie numai în limba maghiară. O parte a poeziilor sale sunt traduse în 
română de Constantin Olariu și apar la Budapesta în 1991. Pe românii din Ungaria 
nu-i deranjază limba maghiară, pentru că identifică etnia cu cetățenia, sunt biling-
vi și, drept urmare a numărului considerabil de căsătorii mixte, se cred cetățeni 
cu o dublă identitate, noțiune inacceptabilă pentru fanaticii purismului etnic. Mai 
curioasă pare a fi opinia traducătorului bucureștian cu privire la identitatea poezi-
ei lui Lucian Magdu. Într-o scrisoare din 1993, C. Olariu spune că „Magdu poate fi 
considerat, pe bună dreptate, cel mai de seamă poet român din Ungaria, în ciuda 
paradoxului că a scris în limba maghiară.”3 Lucreția Sipoș Flueraș nu ezită să-l 
numească „poet român de expresie maghiară.”4 Din cele patru plachete de poezii 
ale Mariei Berényi trei conțin și creații în limba maghiară. Bilingvismul nostru se 
explică printr-o veche tradiție a statului poliglot în care înaintașii noștri au trăit 
de-a lungul veacurilor și în care scriitorii își redactau creațiile în mai multe limbi. 
(Vezi de exemplu, cazul lui Liviu Rebreanu.) Astfel, nu e o particularitate a scriito-
rilor pomeniți mai sus. Surpriza în legătură cu Lucia Borza derivă din faptul că nu 
prea își putea imagina un român „mai român” decât ea, căci cu românii, cum era 
și firesc, numai și numai românește vorbea. Era un model pentru elevi și lumea în 
care trăia. Nu au fost prea mulți după care tineretul s-ar fi putut lua în anii ’50-60. 
Îmi mai aduc aminte de Ilie Ivănuș, Gheorghe Santău, Teodor Kozma și Teodor 
Oltean, care erau români prin felul lor de a fi; la școala și căminul de la poalele 
cetății din Giula ei vorbeau cu noi numai în limba maternă. Prin urmare, poeziile 
concepute în maghiară mie mi se păreau lipsite de rost. A trebuit însă să-mi dau 
seama că și Lucia Borza, în calitate de creator literar, se înscrie în tradiția multi-
culturală împământenită despre care vorbeam mai sus. Lucia Borza face parte din 
generația care nu numai că vorbea încă bine și în mod firesc limba maternă, dar 
trăia o viață tradițională românească, în plus era fiica unui preot ortodox. Lucia 
Borza nu știa mai bine ungurește decât românește, respectiv între creațiile lirice 
românești și ungurești nu este nici o deosebire calitativă.

Lucian Magdu, fiu de preot și el, face parte din o altă generație. Și el, ca majorita-
tea elevilor giulani, în anii ’50 vorbea cu colegii ungurește și numai la ore, cu pro-
fesorii comunica în limba română și, evident, în familie. Cu părinții, generația lui 
Magdu vorbea încă românește și deobicei în graiul local; trecerea la limba literară 
română, însușită în școală, ar fi însemnat o înstrăinare de vatra părintească, de 
ai săi, dezrădăcinarea despre care vorbesc atât de convingător și tulburător poeții 
ardeleni, în frunte cu Octavian Goga. Nu îndrăzneam să vorbim nici ungurește, 
ca la Giula, căci aceasta ar fi însemnat o trădare de neam, o trecere la domni, la 
unguri. Parfumul acestei lumi, care a durat multe veacuri și care în Ungaria aluat 
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sfârșit în perioada socialistă, străbate poeziile „tradiționaliste” din „Flori târzii” 
ale poetei chitighăzene.

Talentul creator (literar) al Luciei Borza se îngrămădește în acest volum. Activi-
tatea ei profesională cuprinde însă aproape toate aspectele identitare cu care și-a 
identificat viața: limba maternă, creațiile populare, educația școlară, soarta copi-
ilor, particularitățile graiului în care se vorbea în familie și satul natal, educația în 
spirit ortodox.

Lucia Borza a trăit 88 de ani. Fiica protopopului Ioan Borza s-a stins din viața 
la 6 aprilie 2016 în Budapesta. A fost înmormântată, cu tot fastul, conform ritului 
ortodox român, în cimitirul comunei natale Chitighaz, lângă ai săi, la 23 aprilie 
2016. Ceremonia funerară a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Episco-
pul Siluan, Întâistătătorul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Note:
1. Vezi scrierile memoriale din „Almanah”, publicație a Societății Culturale a Românilor din 

Budapesta, 1997, p. 116-125.
2. L. Borza, Aminitirile adolescenței, Conviețuirea-Együttélés, Anul I, nr. 4, 1997 –Anul II, nr. 

1, 1998, p. 74-82.
3. Gheorghe Petrușan, 60 de ani de la nașterea lui Lucian Magdu, Conviețuirea-Együttélés, 

Anul I, nr. 2-3, 1997, p. 107-110.
4. Lucreția Șipoș Flueraș, Aminirile adolescenței, Conviețuirea-Együttélés, Anul, I. nr. 4, 1997 

– Anul II, nr. 1, 1998, p. 74-82.

2016
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A nemzeti integráció hagyománya Magyaror-
szágon

Petőfi Sándor és József Attila

A Magyar Költészet Napját itt, Makón 2016. április 11-én nem lehet nem 
magával a költészettel kezdeni, idézve a magyar irodalom talán legszebb 
verssorát: „Elhull a virág, eliramlik az élet…” Régóta ezt a Petőfi sort 

tartom a legszebbnek, legkifejezőbbnek. Gyönyörű a „Fa leszek, ha fának vagy vi-
rága” c. verssor is. Persze mások mást preferálnak, így van ez rendjén: ne az iroda-
lomtörténész döntse el, mi a szép, hanem az úgynevezett egyszerű olvasó. Petőfi 
mindig is népszerű volt a magyaroknál, pedig származás szerint nem volt ma-
gyar, azzá vált, tudatos, kitartó munkával, s hamar leteremtette azt, aki kétségbe 
merte vonni elkötelezett magyarságát. Nem felejti el lelkünkre kötni, miheztartás 
végett, hogy ő magyar. „Magyar vagyok” c. versében meg is indokolja: „Magyar 
vagyok. Legszebb ország hazám/az öt világrész nagy területén.” Hamisítatlan ro-
mantikus hitvallás ez: „Magyar vagyok. Büszkén tekintek át/ A múltnak tengerén, 
ahol szemem/Egekbe nyúló kősziklákat lát,/Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.” S 
ahogy minden vérbeli romantikus költő, mint pl. Mihai Eminescu és sokan má-
sok, szapulja a jelent és dicsőíti a múltat, Petőfi is programszerűen „szégyellnie 
kell” magát magyarságáért, mert „Itt minálunk nem is hajnallik még,/Holott más-
hol már a nap úgy ragyog.” Nincs azonban apelláta, a vers így fejeződik be, nem 
hagyva kétséget elkötelezettsége felöl: „De semmi kincsért és hírért a világon/El 
nem hagynám én szülőföldemet,/mert szeretem, hőn szeretem, imádom/Gyaláza-
tában is nemzetemet!”. Ezt írta Petőfi, alias Petrovics, Pesten, 1847-ben, akinél az 
állampolgárság és a nemzetiség még ugyanazt jelenti. Ez az eltántoríthatatlan hit, 
ez a hang kellett ahhoz, hogy nekilássanak a történelmi változásokhoz, a nemzeti 
függetlenség kivívásához. De honnan jön ez a hang, hit és eltökéltség? Hogy kell 
értelmeznünk ezt az attitűdöt, ezt az elkötelezettséget a magyar ügy mellett egy 
szlovák anyanyelvű fiatal esetében, akinek az apja, Petrovics István, írt, olvasott 
magyarul, de anyja, Hruz Mária nem nagyon tudott magyarul, s a Petőfi nevet 
először 1842-ben a „Hazám” c. verse alá kanyarítva ismerhette meg az olvasókö-
zönség (Athenaeum, 1842. november 3.)

Egy évszázaddal később hasonló esettel találjuk magunkat szemben. Más tör-
ténelmi kontextusban, József Attilának is meg kellett birkóznia másságával, hogy 
meglelje helyét az akkor különösen nehéz helyzetben lévő, viharvert hazájában. A 
magyar anyától és román apától született költőnek, aki itt a makói gimnázium-
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ban is tanult, de már a szegedi egyetemről Horger Antal tanár úr eltanácsolta a 
„Tiszta szívvel” c. verséért, végülis sikerült integrálódnia a magyar társadalomba, 
bizonyíték erre a történelmi Magyarországgal vállalt teljes sorsközösséget tükröző 
verse („Nem, nem, soha!”, 1922.). Az egyik irodalomtörténeti munkában, amely 
akkor született, amikor nem illett, ill. nem nagyon lehetett a nemzeti kérdésről ér-
tekezni, József Attila „kissé sejtelmes színezetű magyarság élményéről” olvasunk, 
majd „tragikus magyarságélményről”, máshol a nemzeti sors „faji jellegű vállalá-
sáról”, „a korabeli nacionalista szellemiségnek és a saját egyéni sorsát elhelyezni 
nem tudásról.” Nem véletlenül beszél József Attila annyiszor identitásáról, a kü-
lönállás tudatáról és érzéséről, az alkalmazkodás nehézségeiről, hiszen az elfoga-
dása sem ment könnyen „szegénysége” és „sok vonatkozásban identitásjegyeinek 
bizonytalansága miatt”. A legismertebb, elkoptatásig ismételgetett vallomása a „A 
Dunánál” c. költeményében olvasható: „Anyám kun volt, az apám félig székely/
félig román, vagy tán egészen az.” Nagyon fontosnak tartotta tehát, hogy végre 
rendeződjenek „közös dolgaink”, és természetesen saját sorsa miatt is.

De miért ment nehezen, s hogyan ment egyáltalán a közös sors rendezése? Van-e 
jó, megnyugtató együttélés?

A Habsburg Birodalomban, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában, ahogy 
a mai Magyarországon is, 13 nemzetiség élt, a többségi nemzet szerint békésen, 
egyetértésben, a nemzeti kisebbségek egyes képviselői szerint igazságtalanságban, 
elnyomatásban. Most, a XXI. század elején sem könnyű az igazságtétel a nemze-
ti kérdésben. Nem is vállalkozom erre. A múltat elmagyarázni, prezentálni sem 
könnyű. A jelen pedig a múlt része és következménye. Ezért csupán néhány, a múlt 
megértését elősegítő adalékkal szeretnénk szolgálni.

Ma is vannak nálunk is és a szomszédos országokban is, akik nosztalgiával gon-
dolnak az említett Monarchiára, mert az 1848-as forradalommal, majd a polgár-
háborúval járó megpróbáltatások és az osztrák-magyar kiegyezés után jólétet ho-
zott és a népek között békét tartott, a király hol igazságos, hol „divide et impera” 
politikával összetartotta, úgy-ahogy, a birodalmat.

A birodalom népeinek, s elsősorban a magyarság nemzeti fejlődését lényegében 
két korszakra, bonthatjuk: az 1830 előttire, és az azt követő, a felvilágosodás kö-
vetkeztében jelentkező reformkori nemzeti önállósodási, nemzetépítési törekvések 
korszakára. Békésebb az együttélés az első, a nemzeti tudat felülkerekedése előtti, a 
XVIII. sz. végétől a XIX. sz. ’30-’40-es évekig. Ez még a tiszta, mások ellen még nem 
irányuló, nem kizárólagos, nem kirekesztő patriotizmus korszaka. Az oszthatatlan 
magyar nemzetben való gondolkodás más ajkú közösségekre gyakorlandó hatása 
még nem tudatosodott tömegméretekben, lényegében a nemzeti nyelvért folytatott 
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küzdelem dominált, amelyet a németek veszélyeztettek. A magyar nemzettudat 
felvirágzása előtti korszakban az egyféle identitás kényszere még nem meghatározó, 
a még dívó „hungarus” fogalma minden nemzetiségű állampolgárt magába 
foglalt. A többes identitásról az egyféle, a saját, eredeti identitásra történő váltás 
kényszere az 1844-es nyelvtörvénnyel lett kikerülhetetlenné, amikor a latin nyelv 
helyett a magyar lett az állam hivatalos nyelve. Ezt követően a többi nemzetiség 
is harcot indít saját nyelvéért. Az akkor már 21 éves, magyar nyelvi és kulturális 
környezetben szocializálódott, magyarul verselő, a magyar politikai törekvéseket 
magáévá tevő Petőfi végérvényesen a magyar nemzeti ügy mellé állt, maga mögött 
hagyva a szlovák-szerb vegyesházasságból örökölt, nemzetépítésben lemaradt 
nemzeti közösségek nyelvi és kulturális örökségét. Petőfi már csak tehetsége és 
ambíciói miatt sem volt hajlandó engedni, hogy őt származása, anyanyelve alapján, 
a „kultúrnemzet” ideológiájának megfelelően, kisebbségiként kezeljék, s háttérbe 
szoruljon. Ő az egész magyar vagy magát magyarként definiáló közösség költője 
akart lenni. Petőfi, ragyogó költői tehetségével, élete árán is vállalva a magyar 
progresszió és a nemzeti függetlenség ügyét, el tudta hitetni a magyarokkal, 
hogy eltérő, szláv származása ellenére is „szívében magyar”, s azonosulni tud a 
magyarság sorsával, az pedig szívébe zárta.

Sok tekintetben más volt a helyzet József Attila idejében, a XX. sz. első felé-
ben. A nemzetállamokért folytatott ádáz küzdelem az etnikai viszonyokat is más 
megvilágításba helyezte, alapvetően megváltoztatva a magyar-román viszonyt is. 
A Petőfi idejében Pesten virágzó nemzetiségi kultúra az I. vh. küszöbén már a 
múlté. Pesten, 1905. februárjában, JózsefAttila születésének évében még nagyszá-
mú román munkás tüntetett, a világégés végére azonban már a románság száma 
drasztikusan csökkent, a később Romániával határos megyékre zsugorodott. A 
„kitántorgók” között volt Iosif Aron, József Attila apja is, bár az ő vándorlásainak a 
Monarchián belül nem voltak politikai okai. József Attilát annyi román impulzus 
sem érhette, mint hajdanán Petőfit a szlovákság részéről. Hároméves volt, amikor 
a románul beszélő apja elhagyta a családot. Román nyelvi, kulturális nevelést nem 
kapott, anyja magyar volt. A hagyomány szerint, fiú lévén, apja ortodox vallását 
örökölte, leánytestvérei, anyjuk vallása szerint reformátusok lettek. Egy időben, 
makói évei alatt, 1922-ben és 1923-ban biztosan járt a battonyai román ortodox 
paphoz, Simion Cornea-hoz, lelkigyakorlatokra, hittanvizsgákra, erről szobor is 
tanúskodik. Ennek ellenére József Attila idejében Makón, Budapesten, tehát ahol 
a költő hosszabb időt töltött már nem volt román közösség, ahol románként szo-
cializálódhatott volna, a trianoni döntés után végképp nem. József Attila esetében 
román identitástudatról nemigen beszélhetünk, legfeljebb eredettudatról és erede-
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tét felhánytorgató identitászavarról, hiszen önéletrajza (Curriculum vitae, 1937) 
és versei erről tanúskodnak. A „rendezni végre közös dolgainkat” József Attila-i 
intelem nem csak a népekre, a magyar-román megbékélésre, hanem saját sorsának 
méltányos rendezésére, sikeres integrációjára is vonatkozott. Versei a közös hazá-
hoz, Magyarországhoz való ragaszkodást tükröznek, ami a nemzetállami értelem-
ben vett hazát és egységes nemzetet jelent, nemzeti eredetre való tekintet nélkül. 
Ritkán lehet ilyen egyértelmű hitvallást olvasni, költői verssorokba foglalva, mint a 
magyar-román vegyesházasságban született, s a mindkét szülővel egyformán azo-
nosuló József Attilánál. 

„Megszólítanak, mert ők én vagyok már; 
gyenge létemre így vagyok erős, 

ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, 
mert az őssejtig vagyok minden ős - 

az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik: 
apám- s anyámmá válok boldogon, 
s apám, anyám maga is ketté oszlik 
s én lelkes Eggyé így szaporodom!”

Ugyanilyen tökéletes a szimbiózis a különböző népek esetében. „A világ vagyok” 
–mondja a költő. „Török, tatár, tót, román kavarog” szívében. Lényegében e népek 
eggyé ötvöződéséből születtek a „mai magyarok” is, akikkel azonosul, s akiket a 
közös haza köt össze. A dilemmákra, egyféle identitásválasztásra nem lévén lehe-
tősége, nem szubjektív, hanem racionális választ ad:

Elegendő 
harc, hogy a multat be kell vallani. 

A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai. 

A harcot, amelyet őseink vivtak, 
békévé oldja az emlékezés 

s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

Az 1936. júniusában írt „A Dunánál” c. költeménye lett a dupla identitású költő 
hitvallása, örökbecsű testamentuma.

Mind Petőfi Sándor, mind József Attila esetében tökéletesen igazolódik a ma-
gyarországi nemzetiségi nemzetállami integráció tömegméretekben meghonoso-
dott felfogása és gyakorlata, amellyel persze lehet vitatkozni vagy sem, elfogadni 
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vagy elutasítani. Az azonban nem vitatható, hogy ez is egy lehetséges válasz arra a 
kihívásra, amellyel minden poliglott állam szembesül. Ez a nemzetállami felfogás 
Magyarországon általánossá vált és a XIX. sz. közepéig viszonylagos békét terem-
tett az eltérő nyelvű népcsoportok között, hiszen viszonylag szabadon érvényesült 
a többes kötődés rendszere: a saját nyelvéhez, kultúrához, valláshoz és a közös ha-
zához való ragaszkodás. (Történelme során a magyarországi románság többnyire 
ezen az állásponton volt.) Ez az államtípus viszont homogenizál, ha akarjuk, ha 
nem. Vannak azonban előnyei is, hiszen a többnyelvű-és kultúrájú állam értéke-
sebb. Azok a nemzeti kisebbséghez tartozók, akik önként vagy kényszerűségből 
csatlakoznak a többségi nemzethez ugyancsak hasznos vagy kiemelkedően fontos 
tagjai lehetnek a közös hazának. Erre példa Petőfi és József Attila, hiszen nem tud-
juk elképzelni Petőfi nélkül a XIX. sz-i és József Attila nélkül a XX. sz-i magyar 
irodalmat. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a másság nem teher a többség számá-
ra, hanem érték, néha pótolhatatlan érték!
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Tradiția integrării naționale în Ungaria
Petőfi Sándor și József Attila

De Ziua Poeziei Maghiare, aici, la Macău, la 11 aprilie 2016, nu ne este 
cu putință să nu începem comunicarea cu însăși poezia, citând, poate, 
cel mai frumos vers al literaturii maghiare: "Se scutură floarea, viața se 

duce..." (Goga). De mult consider că acesta este cel mai frumos și expresiv vers de 
Petőfi Sándor. Admirabil este și versul "Aș vrea să fiu eu arbor, tu frunză dac-ai 
fi" (G. Coșbuc). Evident, pentru alții, altele pot fi preferințele, este firesc să fie așa: 
nu istoricul literar trebuie neaparat să decidă ce e frumos, ci cititorul de rând. 
Petőfi a fost întotdeauna popular la unguri, deși, după origine, nu a fost ungur, a 
devenit ungur, cu o activitate tenace, conștientă, mustrându-l cu severitate pe cel 
care încerca să-i contesteze maghiarismul angajat. Ține să ne avertizeze că el este 
ungur. În poezia "Sunt ungur" (Magyar vagyok) își motivează afirmația în felul 
următor: "Sunt ungur. Patria-mi este cea mai frumoasă țară/În spațiul imens al 
celor cinci continente." Avem de a face cu o veritabilă profesiune de credință de tip 
romantic: "Sunt ungur. Privesc cu mândrie/Asupra trecutului măreț, unde ochiul/
Vede stânci ce tind spre cer/Mărețele fapte națiunea-mi campioană". La fel ca toți 
veritabilii poeți romantici, cum ar fi, de exemplu, Mihai Eminescu și mulți alții, 
ponegresc prezentul și slăvesc trecutul, și lui Petőfi, în mod programatic, trebuie 
să-i fie jenă din cauza maghiarismului său, fiind că "Aici, la noi, nici nu se revarsă 
încă zorile, / Cu toate că în alte părți soarele strălucește deja." Nu se permite însă 
nicio contestație, poezia se termină în felul următor: "Dar pentru nici o comoară 
și renume/Nu mi-ași părăsi pământul natal/Fiindcă-l iubesc, îl iubesc cu patimă, 
îmi ador națiunea chiar și în nemernicie!" (trad. de Gh. P.) Astfel vorbește Petőfi, 
alias Petrović, la Pesta, în 1847 pentru care etnia și cetățenia constituie tot același 
lucru. Această credință intransigentă, această voce au fost necesare pentru ca să 
se poată începe marile transformări sociale, lupta pentru cucerirea independenței 
naționale. Dar de unde această voce, credință și fermitate? Cum trebuie interp-
retată această atitudine, acest legământ de a se pune în slujba cauzei maghiare în 
cazul unui tânăr cu limba maternă slovacă, al cărui tată, Petrovics István, citea și 
scria ungurește, dar mama lui, Hruz Maria, nu prea a știut ungurește, iar numele 
de Petőfi a fost cunoscut întâia dată numai în 1842, din semnătura poeziei "Patria" 
(Hazám), publicată la 3 noiembie 1842, în revista "Atheneaum"?

Cu un secol în urmă dăm de un caz asemănător. Și József Attila, într-un context 
istoric deosebit, a trebuit să se confrunte cu alteritatea sa, pentru a-și găsi locul în 
patria mult încercată, care se găsea într-o situație dificilă. Născut dintr-o familie 
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mixtă maghiaro-română, care a învățat și aici, la liceul din Macău, dar de la Uni-
versitatea din Seghedin a fost deja eliminat de profesorul Horger Antal, pentru 
poezia "Cu sufletul inocent", până la urmă a reușit să se integreze în societatea 
ungară, drept  argument fiind poezia "Nu, nu, niciodată!" (Nem, nem, soha! 1922), 
care reflectă o susținere deplină a Ungariei trianoniene. Într-o lucrare de istorie 
literară, care a apărut într-o perioadă în care nu se cuvenea, respectiv nu se putea 
vorbi despre problema națională, citim despre o "revelație de un colorit cam mis-
terios al sentimentului de maghiar", apoi despre "o experiență sufletească tragică 
a maghiarismului", în altă parte despre "asumarea cu caracter rasial" a destinului 
național, sau despre "o spiritualitate naționalistă a epocii și incapacitatea de integ-
rare a destinului său". Nu întâmplător vorbește József Attila de atâtea ori despre 
propria identitate, despre sentimentul și conștiința detașării, dificultățile adap-
tării, dat fiindcă, din cauza "mizeriei" și "în multe privințe din cauza incertitudinii 
notelor identitare" nici acceptarea lui nu a fost fără dificultăți. Cea mai cunoscută 
mărturisire, repetată de nenumărate ori, este cuprinsă în poezia "La Dunăre" (A 
Dunánál): "Mama-i cumană, tata-i jumate/secui, jumate român ori de tot." (Trad. 
de Kocsis Francisko).

Prin urmare, pentru el era foarte important ca să fie, în sfârșit, "aranjate lucrurile 
comune", evident și din cauza propriului destin.

Dar de ce a fost dificil și în ce chip a fost reglementat destinul comun? Există oare 
soluționare bună, satisfăcătoare a conviețuirii?

În Imperiul Habsburgic, iar apoi în Monarhia Austro-Ungară, au trăit, ca și un 
momentul de față, 13 naționalități, după opinia majorității naționale în pace și 
înțelegere, după opinia unor lideri ai naționalităților în nedreptate, asuprire.

Nici acum, la începutul secolului XXI-lea, nu e ușor să faci dreptate. Nici nu mă 
angajez la așa ceva. Nici prezentarea sau explicarea trecutului nu e o operație ușo-
ară. Iar prezentul este o parte și o consecință a trecutului. De aceea numai câteva 
completări pot oferi spre a facilita înțelegerea trecutului.

Atât la noi, cât și în țările vecine mai sunt care gândesc cu nostalgie la amintita 
Monarhie, deoarece, după vicisitudinile revoluției din 1848 și ale războiului civil, 
a adus prosperitate și pace între popoare, regele fie cu o politică echitabilă, fie cu 
"divide et impera" a ținut laolaltă, așa și-așa, Imperiul.

Evoluarea națională a popoarelor din Imperiu și, mai ales, a ungurilor parcurge 
două etape: una de dinainte de 1830, alta după această dată, care se caracterizează, 
datorită iluminsmului din epoca reformelor, prin o tendință de autonomizare, și 
de dezvoltare națională. Conviețuirea popoarelor e mai pașnică în prima perio-
adă, cuprinsă între sfârșitul secolului al XVIII-lea și anii ’30-’40 ai secolului al 
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XIX-lea, de dinaintea ieșirii la biruință a conștiinței naționale. Aceasta este epoca 
unui patriotism nevinovat, care nu se îndreaptă împotriva altora, nu este exclu-
sivist, discriminatoriu. Gândirea în una și indivizibila națiune maghiară încă nu 
s-a conștientizat în proporții de masă, dominând lupta pentru limba națională 
dusă împotriva nemților. În epoca de dinaintea consolidării conștiinței naționale 
ungare constrângerea la o identitate omogenă încă nu este determinantă, noțiunea 
de "hungarus" îngloba toți cetățenii Imperiul, fără deosebire de naționalitate. Tre-
cerea de la dubla identitate la propria identitate națională devine "obligatorie" în 
urma aprobării legii cu privire la folosirea limbii de stat din 1844, prin care se int-
roduce în locul limbii latine limba maghiară ca limbă de stat. După această dată și 
celelalte naționalități pornesc lupta pentru propriile limbi. Atunci deja Petőfi avea 
21 de ani, se socializaseră în mediul lingvistic și cultural maghiar, scria poezii în 
limba maghiară, iar prin îmbrățișarea tendințelor politice maghiare poetul devine 
definitiv adeptul cauzei națiunii maghiare, îndepărtându-se de valorile lingvisti-
ce și culturale moștenite de la părinții de origine sârbo-slovacă, de patrimoniul 
comunităților naționale mai puțin prospere în procesul de edificare națională. 
Petőfi, conștient de talentul său și gonit de marile ambiții ale poetului-profet, nu 
a îngăduit ca din cauza originii și a limbii sale materne și în baza ideologiei cu 
privire la "națiunea culturală", să fie tratat ca un minoritar și să fie dat la o parte. 
El a vrut să devină poetul tuturor ungurilor și a întregii comunități care se definea 
ca maghiară. Petőfi, cu talentul său strălucitor, asumându-și cu prețul vieții ideea 
independenței naționale maghiare și a propășirii ungare, a reușit să-i convingă pe 
unguri că este trup și suflet cu ei, că știe să se identifice cu destinul lor, iar ei, la 
rândul lor, l-au îndrăgit.

În unele privințe alta a fost situația în timpul lui József Attila, la începutul se-
colului al XX-lea. Lupta crâncenă pentru statele naționale a pus într-o altă lumină 
relațiile etnice, schimbând în mod fundamental și relațiile româno-maghiare. 
Cultura înfloritoare a naționalităților din Pesta, din timpul lui Petőfi, până în pra-
gul Primului Război Mondial a fost dată trecutului. În Pesta, în februarie 1905, 
în anul nașterii lui József Attila, încă demonstrau mulți muncitori români, până 
la sfârșitul conflagrației mondiale însă numărul românimii scade în mod drastic, 
reducându-se la românii din județele limitrofe cu România. Printre "clătinători" se 
găsea și Aron Iosif, tata lui József Attila, deși peregrinările sale prin Monarhie nu 
au avut motive politice. József Attila nu a primit nici atâtea impulsuri românești, 
câte a primit Petőfi pe vremuri din partea slovăcimii. Avea trei ani, când tatăl său, 
vorbitor de limbă română, și-a părăsit familia. Educație lingvistică și culturală 
românească nu a primit, mamă-sa fiind unguroaică. Conform tradiției, băiat fiind, 
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a moștenit religia ortodoxă a tatălui său, surorile au primit, după mamă, religia 
reformată. În timpul anilor petrecuți la Macău, în 1922 și 1923, mergea la preotul 
ortodox român din Bătania, Simon Cornea, spre catehizare și luarea examenelor, 
fapt documentat și prin un bust ridicat în mijlocul localității. Cu toate acestea, 
în timpul vieții lui József Attila la Macău, la Budapesta, în localitățile în care și-a 
petrecut o mai mare parte a vieții, nu mai erau comunități românești, după decizia 
de la Trianon deloc, drept urmare nu s-a putut forma în spirit românesc. Astfel, 
în cazul lui József Attila, nu se poate vorbi despre o identitate română, numai des-
pre o conștiință a originii românești și un dezechilibru de identitate provocat de 
reproșurile ce i se făceau. În "Curriculum vitae" din 1937 și în poezii găsim urmele 
acestui fapt. Avertismentul lui József Attila, "să punem, în sfârșit, ordine în lucru-
rile comune" nu se referă numai la popoare, la concilierea maghiaro-română, ci 
și la așezarea propriului destin, la integrarea sa în mod convenabil. Poeziile sale 
reflectă un atașament deplin față de patria comună Ungaria, o patrie concepută în 
cadrul noțiunii de stat național și ca o națiune omogenă, fără deosebire de origine 
națională. Rar întâlnim o profesiune de credință atât de univocă, cuprinsă în ver-
suri poetice, ca la József Attila, născut dintr-o familie mixtă româno-maghiară și 
care să se identifice în mod declarat cu ambii părinți:

" Îmi vorbesc, căci ei deja eu însumi sunt; 
slab fiind, aşa prind forţă reală 

eu, amintindu-mi că-s mai mult 
decât mult, până la celula primordială 

sunt Străbunul, divizat spre-a se-nmulţi: 
devin tata şi mama, fericit, 

tata şi mama-n două s-or despărţi 
şi eu astfel devin Unul însufleţit!"

Tot așa de perfectă este simbioza în cazul unor popoare. "Sunt lumea" -spune 
poetul. "Turci, tătari, slocavi, români se zbuciumă" în sufletul lui. De fapt, din ali-
ajul acestor popoare s-au născut și "ungurii de azi", cu care se identifică și pe care 
îi unește patria comună. Răspunsul la aceste dileme, din momentul ce alegerea 
unei identități de același fel nu era posibilă, nu este unul subiectiv, ci unul rațional:
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"Ajunge lupta 
că trecutul trebuie recunoscut. 

Una pe alta se-mbrăţişează unda 
Dunării, ca viitor, prezent, trecut. 
Luptele duse de strămoşi, în fine, 
amintirea le preface-n pace lin, 

să punem ordine-n lucrurile comune 
e treaba noastră; şi nici nu-i puţin."

(Trad. de Kocsis Francisko)

Poezia "La Dunăre", scrisă în iunie 1936, a devenit arta poetică, testamentul ne-
pieritor al poetului cu o dublă identitate.

Atât în cazul lui Petőfi Sándor cât și al lui József Attila se confirmă cu desăvârși-
re concepția și aplicarea ei în proporții de masă cu privire la integrarea naționa-
lităților conform ideii de stat național, care, evident, poate fi controversată, accep-
tată sau respinsă. Ceea ce nu se poate discuta este faptul că și aceasta poate de fi o 
reflecție la provocarea cu care se confruntă statele poliglote. Această concepție de 
stat național în Ungaria a devenit generală până la mijlocul secolului al XIX-lea și 
a adus o relativă pace între diferitele grupuri populare, deoarece legăturile de tot 
felul au funcționat relativ bine: persistență față de limbă, cultură, religie și patria 
comună. (De-a lungul istoriei, românii din Ungaria s-au situat pe această poziție.) 
Acest tip de stat însă, vrând-nevrând, omogenizează. Are însă și avantaj, fiindcă 
statul poliglot, multicultural este mai valoros. Cei care aparțin unor minorități 
naționale și aderă de voie sau nevoie la națiunea majoritară pot deveni cetățeni uti-
li sau foarte importanți ai patriei comune. Petőfi și József Attila oferă un exemplu 
excelent în această privință, căci fără Petőfi nu ne putem imagina literatura mag-
hiară din secolul al XIX-lea, iar fără József Attila literatura secolului al XX-lea. 
Important, deci, de accentuat că alteritatea nu este o povară pentru majoritate, 
dimpotrivă, e o valoare, uneori o valoare nerecuperabilă.
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Sufletul satului natal 
Micherechi și micherechenii
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 Méhkerék

Méhkerék szülőfalum. A családi ház melege, szülők, testvérek, rokonok 
kötnek - elválaszthatatlanul - gyermekkorom szálláshelyéhez. Ne-
veltetésem és az ösztönösem örökölt identitás életem irányát, emberi 

és szakmai pályámat alapvetően meghatározta. A civilizáció, a modem élet utáni 
vágy csábított más tájakra, de végül is a nyelv, a sajátos hagyományvilág, a keresz-
tényi értékrend éltetett, s lett megélhetésem és szakmai karrierem legfontosabb 
forrása. Most is ebből táplálkozom, s ez az örökség éltet. Mint ahogy, Méhkerék 
is nyelve, hagyományai, gazdag és megismételhetetlen népi kultúrája révén vált 
ismertté szerte az országban, s nem annyira a jólétet és anyagi gazdagodást, pol-
gárosodást eredményező állattenyésztés és primőrtermesztés , ami persze nagyon 
fontos. Az ország közvéleménye akkor tanulta meg először Méhkerék nevét, mikor 
az ‚50-es években Dúló György tanító vezetésével színpadra vitték a híres-neveze-
tes méhkeréki román táncokat és lakodalmat. A gazdag örökség azonban kötelez. 
Méhkerék felelőssége igen nagy a hazai román nyelv és kultúra megőrzésében. Vi-
szonya ahhoz az örökséghez meghatározó lehet az egész hazai román közösség jö-
vője szempontjából. Számos oka van ennek, mindenekelőtt az onnan elszármazott 
értelmiség jelentős száma és politikai és kulturális életben elfoglalt jelentős helye, 
szerepe. Ennek tudatában kell cselekednünk.
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O casă de rugăciune și binefacerile ei

La Micherechi s-a dat în folosință o casă de rugăciune, o Adunare, cum îi 
spun baptiștii. Adunarea nu este însă un asezămînt obișnuit, un simplu 
loc de întîlnire, cum subliniau pe bună dreptate păstorii în predicile lor 

entuziaste și pline de semnificații duhovnicești și lumești. Este mai mult: Templul 
lui Dumnezeu...

Pentru ei, credința este temelia, esența existenței umane, Alfa și Omega. Cre-
dința este o caracteristică a omului. Credința trebuie însă mărturisită în public, 
în fața altora, ceea ce necesită un loc demn, un locaș, care prin firea lucrurilor 
se transformă în instituție. Numai în o asemenea adunare te poți convinge, ce 
forță vitală poate constitui o mînă de oameni care cred în același lucru. Nu este 
o credință inactivă, ci o credință mobilizatoare. O mînă de oameni (cca. 150 de 
membri) zidiră din sudoarea muncii lor un așezămînt de o simplitate și o fru-
musețe înălțătoare, menit să îndeplinească o sumedenie de funcții, înainte de toate 
de instruire și educație (nu numai religioasă). Dăruiesc mai multe milioane plus 
muncă fizică, fără o contribuție externă semnificativă. Fără ca să-i oblige cineva, 
dăruiesc cu convingerea că prin aceasta devin mai bogați. Nu au convingerea că 
aduc o jertfă, nu se laudă, nu se fălesc, se mulțumesc cu a da slavă lui Dumnezeu 
că au putut da. Această atitudine sugerează ideea că interesele unei comunități 
umane trebuie să aibă întîietate față de cele particulare, adevăr cuprins deja în 
dreptul public la Roma: „Salvarea poporului să fie legea supremă”. Salvarea iden-
tității a acestui popor, adăugăm noi. Această necesitate apare și în alte sfere ale 
vieții sociale, fără vreun rezultat impunător însă. Pentru că forța centrifugală a 
intereselor individuale se dovedește a fi, de foarte multe ori, mai puternică decît 
interesele obștești. Lipsește adevărata coeziune: capacitatea de a sluji cu smerenie 
cauza unei comunități. Omul așa-zis „modern” ajunge, nu o dată, în impas, cînd îi 
pretinzi fidelitate față de semenii săi și cînd i se cere favorizarea intereselor comu-
nității din care face parte. Prin urmare, în ce cred cei care nu cred în Dumneze-
u?Medicul spune: Dacă vrei să te vindeci, trebuie să crezi în această vindecare! Am 
ajuns, deci, iarăși la rolul hotăritor al credinței, esență a tuturor lucrurilor, ceea 
ce nu ar trebui să rămînă un „privilegiu” al baptiștilor, ortodocșilor, catolicilor, 
penticostalilor, reformaților etc. Sînt și pentru „păgîni” multe idealuri demne de a 
urma o viață întreagă, valori în care nu trebuie numai să crezi, ci să le si respecți, 
să le aplici și să le dai prioritate în viață. Ele se numesc: cumsecădenie, bun-simț, 
bună-credință, bună-cuviință, solidaritate, omenie.

Se înșeală cei care consideră că„ morala „religioasă nu poate fi adaptată, cu unele 
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modificări, la realitățile noastre „lumești”, inclusiv naționale. Oare nu avem de-a 
face cu cele mai trainice comunități românești din țara în care trăim? Coeziu-
nea unor comunități religioase din Micberechi (baptiștii, ortodocșii, cu avangarda 
Oastea Domnului, pintecostalii de ex.) nu se explică pînă la urmă prin caracterul 
lor pur românesc? Nu în aceste colectivități s-au format cei mai mulți dintre in-
telectualii noștri?Nu aici continuă să se vorbească, la noi, cea mai frumoasă lim-
bă românească? Evident nu e vorba numai despre micherecheni. Comemorarea 
exemplară, prin ridicarea din forțe proprii a unei noi Adunări, a celor șapte de-
cenii pe care le-au parcurs baptiștii din Micberechi, ca o comunitate confesională 
și națională (românească), sînt însă un apropo prielnic pentru a ne deschide ochii 
și a vedea, în sfîrșit, esențialul: comunitățile care au știut să-și păstreze caracterul 
românesc (și acestea sînt în primul rind cele confesionale) constituie miezul exis-
tenței noastre, Soarele, spre care se ridică floarea soarelui. Nicidecum invers!... Cei 
care se grăbesc să profite cît se poate de mult din românitatea lor și se îmbulzesc 
la distribuirea banilor, nu ar trebui să uite acest adevăr. Altfel, nu au cum să vadă 
pădurea de copaci. Știu, desigur, că nimic nu e nou sub Soare...

NOI, 29 iulie 1994 p. 3.
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Regele Ștefan cel Sfînt și ortodoxia
De 20 August

De la trezirea la conștiință națională, ungurii păstrează o profundă vene-
rație față de regele lor apostolic Ștefan cel Sfînt. Nu altfel au stat lucruri-
le în vreme de restriște, în ani 1948-1989, de exemplu, perioadă în care 

sentimentul național nu putea fi manifestat în mod deschis, fiind ambalat în săr-
bători ținute de Ziua Constituției/Ziua Pîinii etc. După cotitura istorică din 1989, 
20 August și-a primit semnificația și fastul ei de odinioară.

Două sînt meritele imprescriptibile ale lui Ștefan cel Sfînt cu care a dobîndut 
prețuirea adînc respectuoasă a supușilor săi: 1. întemeierea în anul 1000 a unui stat 
ungar puternic, centralizat și dominant în Bazinul Carpatic pînă la ocuparea aces-
tuia de către Poarta Otomană (1541); 2. convertirea ungurimii păgîne și nomade la 
creștinism, ceea ce însemna în esență integrarea ungurilor în structurile culturale 
(materiale și spirituale) occidentale. Orientarea Sfîntului Ștefan spre Occident nu 
era o legalitate, un lucru de la sine înțeles, deoarece în momentul la care ne referim 
cel mai strălucit și prosper centru spiritual și comercial era Bizanțul, unde înflorea 
filozofia, literatura, arta, viața economică și se contura o religie deosebită de aceea 
care se încetățenise la Roma. Intervin apoi și motive subiective care l-ar fi putut 
îndruma pe Ștefan I. spre lumea orientală. Atît ducele Gyula (la istoricii români 
apare sub nume ca Geula, Gylas, Iula etc.), cît și fiica lui Sarolta, mama lui Ștefan 
I., precum și o bună parte a aristocrației triburilor maghiare în Bizanț (Constanti-
nopol) au adoptat creștinismul, care atunci era altminteri unitar.

Căpeteniile triburilor maghiare au condus, între 862 și 970, o mulțime de cam-
panii fie împotriva unor popoare din Est, fie împotriva germanilor, italienilor, 
francilor etc. Mai ales înfrîngerea catastrofală de la Augsburg (955) a contribuit la 
localizarea și creștinarea ungurilor, ceea ce era nu numai un interes al Occiden-
tului, ci și un criteriu fundamental al salvării lor ca entitate distinctă. Ridicarea 
popoarelor occidentale pentru a contracara devăstările ungurilor a determinat pe 
înaintașii lui Ștefan I. să făurească din păcat o virtute, solicitînd, mai ales în timpul 
domniei lui Geza (972-997), ajutorul unor misionari germani pentru propovădui-
rea creștinismului. Instituționalizarea noii credințe, răspîndirea ei în proporții de 
masă au contribuit în mod considerabil la formarea unui stat ungar feudal solid. 
Cu ajutorul mijloacelor de opresiune ale statului, Ștefan I, care domnește între 
997-1038, reușește să înfrîngă răscoalele acelora care țineau la păgînism, ceea mai 
cunoscută fiind lupta cu Koppány, pe care a reușit să-l învingă la Veszprém numai 
cu ajutorul unor cavaleri germani. Victoriile lui Ștefan I deschid noi perspective în 
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lupta crîncenă care viza consolidarea structurilor statale, întemeierea comitatelor, 
de exemplu, și răspândirea creștinismului, facilitată de înființarea episcopiilor și 
arhiepiscopiilor pe întregul teritoriu al țării. Apogeul activități sale îl constituie 
anul 1000. La 25 decembrie al acestui an Ștefan I este încoronat îl orașul Esztergom 
(Strigoniu) cu o coroană trimisă de papa Sylvester II. De fapt, de la această dată 
poartă numele de Regele Ștefan I. (între 997-1000 era cunoscut ca Vajk), ulterior 
sanctificat. Statul făurit de Ștefan cel Sfînt și adepții lui este numit regat apostolic 
și primește de la Roma misiunea de convertire a păgînilor, iar mai tîrziu a “schis-
maticilor”. (Astfel se explică tendințele de catolicizare care după 1054 au generat 
multe conflicte confesionale.)

Creștinarea și formarea statului ungar au avut loc, așadar, sub auspiciile civi-
lizației occidentale, punînd capăt unui mod de viață incompatibil cu acest spirit 
apusean. Schimbările radicale, efectuate cu mijloace extrem de crude, însușirea 
unei noi civilizații s-au dovedit a fi benefice pentru poporul ungar, chiar dacă unii 
istorici mai tîrziu au pus, din bine cunoscutele motive, în ghilimele statul Sfîntului 
Ștefan, idee la care ungurii țineau morțiș, dar care constituia o piedică în eva-
luarea altor popoare conviețuitoare care tindeau și ele spre formarea statelor lor 
naționale, constituind astfel motivul multor confruntări.

Nu s-au liniștit nici valurile marei schisme din 1054. “Separația între Apus și 
Răsărit - spune D. Stăniloaie - și-a avut cauzele ei în pretențiile de jurisdicție uni-
versale ale papilor asupra întregii creștinătăți. Aceste pretenții...au fost întemeiate 
implicit pe ideea necreștină și fără temei în relevația Sfintei Scripturi că Biserica 
Ortodoxă, ne recunoscînd primatul papal de jurisdicție asupra Bisericii universale 
a Domnului Hristos, se află într-o eroare atît de mare, în cît ea nu mai poate dobîn-
di și asigura mîntuirea credincioșilor ei... Neînvățînd nimic din faptul că încerca-
rea de impunere a primatului papal a fost cauza despărțirii și în loc să caute refa-
cerea unității prin înlăturarea acelei cauze a dezbinării, Biserica Romano-Catolică 
a crezut că poate reface unitatea prin mijlocul prin care a sfișiat-o... ” (Uniatismul 
din Transilvania. încercare de dezmembrare a poporului român, Buc., 1977, p. 1.)

Împlinîndu-se un mileniu de la aceste fapte de o deosebită semnificație nu nu-
mai pentru unguri,ci pentru toate popoarele europene, urmașii recunoscători își 
sărbătoresc în Ungaria întîiul și sfîntui lor rege cu un fast fără precedent.

Sărbătoresc și vor sărbători și românii din Ungaria, întrebarea este ce și cum. Se 
zvonește că conducerea comunei Micherechi, de exemplu, are de gînd să ridice un 
bust lui Ștefan cel Sfînt, simbol al catolicismului, lîngă biserica ortodoxă. Oare care 
va fi reacția ortodocșilor din localitate și nu numai. Să fie oare o avanprimieră a 
mesajului sosit din Muntele Athos?
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Cert este că la 20 august Bartolomaios I, patriarhul de Constantinopol, v-a în-
mînă diploma prin care Ștefan I se recunoaște și de către Biserica Răsăriteană 
drept sfînt, primul dintre sfinții canonizați în Occident. Este, fără îndoială, un 
gest menit să netezească calea extrem de îngustă a apropierii confesionale între 
Vest și Est.

2000
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Sufletul satului natal
(Micherechi și micherechenii)

„ Veșnicia s-a născut la sat.” (Lucian Blaga)

După ce în deceniile care s-au scurs de la ultimul război devenise cunos-
cut în țară și peste hotare ca o comunitate cu valori culturale demne de a 
fi integrate și păstrate în patrimoniul național, satul Micherechi, la 16 și 

17 august a.c., iese în public cu un potențial microeconomic considerabil, dar care 
necesită unele îndreptări și completări pentru a fi capabil să asigure perspectivă 
pentru cele 2.315 suflete ale comunei românești bichișene.

Intrarea în Uniunea Europeană reclamă noi modalități și procese de organizare 
a producției. Majoritatea familiilor se întreține din munca de sub sere, din produ-
cerea legumelor, în special a castraveților și a ardeilor. 

După anii de ucenicie, de vreo trei decenii, urmează adevărata probă și pentru 
micherechenii care au ambiția de a trăi și în viitor din producerea zarzavaturilor, 
practicată ca profesiune. Miza este, până la urmă, viitorul celei mai numeroase și 
viabile comunități românești din țara noastră.

O eventuală ajungere în impas a grădinăritului cu o vechime de mai multe dece-
nii ar reactualiza o perioadă de tristă amintire, aceea a „pribegiei” din anii 1950-
1960, care a declanșat un proces până atunci inimaginabil de rapid al înstrăinării 
de vatră și de neam. Nu am știut cum să ne modernizăm și, în același timp, să ne 
păstrăm identitatea. (Atunci a început maghiarizarea în cadrul celei mai româneș-
ti comunități.) „Festivalul Castraveților” face evidentă ideea că în comună, pur și 
simplu, nu sunt asigurate condițiile economice și sociale pentru o chestiune atât 
de complicată. Nu mă refer Ia micherechenii care fac studii superioare și nu au 
cum să se reîntoarcă în satul lor natal (medici, avocați, profesori etc.), ci la cetățe-
anul care nu-și poate profesa meseria învățată, la situația lipsită de perspectivă a 
unei comune mici din moment ce nu se fac investiții. Nu știu să se fi făcut sondaje 
în localitățile cu o populație românească mai numeroasă asupra nivelului lor de 
trai. Nu cunoaștem numărul angajaților care sunt nevoiți să facă naveta, zilnic sau 
săptămânal. Și nimeni nu a analizat corelația, care sigur că există, între această 
stare socială și scăderea într-un ritm neobișnuit a numărului românilor (vezi, de 
exemplu, cazul Chitighazului). Relațiile sociale s-au schimbat în așa măsură încât 
versul atât de drag, nouă celor care ne-am născut la sat, al lui Lucian Blaga („veș-
nicia s-a născut la sat”) este tot mai puțin adevărat, după cum nici gândul nu e 
deja „mai încet’ și inima nu „zvâcnește mai rar” la sate. Adevărat este însă că, din 
motive obiective, cei care mai pot trăi o viață românească sunt, cu cei care mai 
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gândim în națiune, privilegiu al tot mai puțini intelectuali, ne îndreptăm cugetul 
și simțirile spre vetrele noastre de odinioară ori de câte ori se întâmplă un lucru 
dătător de nădejde, când se face vreun efort promițător. Suntem însă conștienți de 
mutațiile care au avut loc în structurile sociale ale populației sătești, în domeniul 
priorităților vieții contemporane. Valori și idealuri naționale cultivate de-a lungul 
mai multor generații sunt date la o parte fără doar și poate și înlocuite cu interese 
de natură să descurajeze chiar și pe cei mai fanatici adepți ai revitalizării sen-
timentelor identitare.

Și totuși, când moare o epocă, epoca industriei și a tehnicii moderne, care ne-a 
schimbat viața și gândirea, plasându-le sub auspiciile modernității, dar și a relati-
vității și introducându-ne într-o altă epocă numită postmodernă, ei bine, în aceste 
condiții și noi avem datoria să analizăm, cu o competență adecvată, profesională, 
lumea care ne înconjoară. Nici noi nu putem rămâne locului fără să nu ne peri-
clităm interesele materiale, și totodată, supraviețuirea identitară. Cum să ne adap-
tăm noilor realități, exigențe, interese și în același timp să ne păstrăm propriile 
valori? În acest context ar fi multe de discutat, dar cea mai importantă întrebare, 
la care trebuie să răspundem fără ocolișuri, la acest început de mileniu este dacă 
vrem ori nu, dacă suntem dispuși ori ba să facem efortul necesar pentru a ne păstra 
zestrea lingvistică și culturală. Aceasta este adevărata provocare a zilelor noastre!

Primii cărora întrebarea este adresată nemijlocit sunt micherechenii, probabil 
pentru că în ei mai avem încredere, nădăjduim că ei nu se vor lăsa învinși, nu vor 
ceda. De fapt, comuna Micherechi este singura localitate unde procesul de asimi-
lare, în principiu, mai poate fi încetinit. Noua conducere a comunei pare a fi decisă 
să răspundă la această provocare extrem de dificilă și să participe la un demers 
de la care se așteaptă ameliorarea procesului în discuție. Rămâne de văzut, cum. 
Evident, nimeni nu așteaptă promisiuni de moment și nicidecum supradimensio-
narea identității naționale. La așa ceva noi nu suntem receptivi. Numai faptele 
contează. Iar în această ordine de idei trebuie remarcat că structura programului 
celor două zile reflectă o competență lucidă, o cunoaștere adâncă a problemei în 
discuție. Patriotismul local, mândria omului harnic, succesul valorilor culturale 
pe plan național și, evident, o bază economică solidă pot constitui adevăratul su-
port pentru activitățile culturale, instructiv-educative din viitor, căci până la urmă 
acestea constituie nucleul problemei în discuție. Va depinde foarte mult de ceea ce 
se va face în școală, de posibilitățile de extindere a folosiri limbii în școală și alte in 
stituții, după cum extrem de important ar fi întărirea spiritului ecumenic, colabo-
rarea între confesiuni, solicitarea ajutorului lor.

Nu trebuie inventat nimic, totul ne stă la îndemână pentru a dezmorți sufletele, 
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în caz că va fi voință, mai ales din partea celor sus-puși. Avem la îndemână îndem-
nul și profețiile marilor înaintași. Iată ce spune, de exemplu, G. Bariț, personalitate 
de frunte a românilor dir Ungaria: „Dacă limba une, națiuni se numește cu tot 
dreptul al ei suflet, apoi ista ria ei este acel mijloc minunat prin care se manifestă 
viața sa națională, ea este diploma de legitimațiune cu care un popor se prezintă 
în societatea și în concertul celorlalte popoare... Ea răspunde la întrebările: Cine 
sunteți voii? De unde ați venit? Care sunt faptele și meritele voastre în serviciul uma-
nității? Care sunt drepturile voastre în cartea Europei în care locuiți?” Într-adevăr, 
nici sufletul satului nostru nu poate fi decât limba română. Nu mai pe cunoașterea 
ei și a trecutului se poate edifica o conștiință de sine, esența problemei despre care 
vorbim. Întrebările lui G. Bariț continuă să fie actuale și azi, deoarece avem încă 
mult de făcut pentru ca ceea ce cărturarii au adunat și publicat despre trecutul 
acestei comune să se conștientizeze, să de vină cunoscut și în rândul cetățenilor 
din Micherechi. Patrimoniul cultural local este bogat, și micherechenii pot fi mân-
dri de el.

„Orice început este dificil” - spune italianul. Dacă inițiativa micherechenilor 
va deveni o tradiție, un lucru dorit și așteptat de la an la an, iar între cele două 
festivități se va face treabă, vom fi cu toții mândri și mai încrezători în viitorul 
comunității noastre. Căci un lucru trebuie văzut în mod limpede: decăderea Mi-
cherechiului ar însemna destrămarea temeliei românimii din Ungaria. Aceasta 
este miza celor ce se întâmplă în comuna mea natală.

Foaia românească, 15 augusztus 2003, nr. 33 p. 3.
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A méhkeréki románok revitalizálásának 
programja

Egy népcsoport revitalizálása (új életre keltése) természetes politikai és tár-
sadalmi viszonyok között (tehát ugyanazon nemzetállam keretein belül, 
országhatár-módosítás, az anyanemzetbe való integrálódás nélkül) rit-

ka jelenség, ezért lényegében szakirodalma sincs. A kérdés szakmai igényesség-
gel történő kezelése és a program elindítása, sikereket felmutató végrehajtása (= 
a félig-meddig elveszített tudat és nyelv, a mi esetünkben a románság-jegyek és 
nyelv dominanciájának visszaszerzése) elméleti szempontból ahhoz a jelenséghez 
irányítja a kutatót, amely okozója volt a nemzeti önazonosság gyengülésének, a 
nyelvi térvesztésnek, nevezetesen az asszimiláció bonyolult kérdésköréhez. Nagy-
ban segítené a vállalkozás sikerét, ha pontosan ismernénk az eredeti azonosság, 
az örökölt nyelvi és kulturális értékek háttérbe szorításának, vagy egyes esetek-
ben feladásának okait, mélyebb gyökereit. Az asszimilációról sokat tudunk, de 
nem eleget, mert a jelenségről többnyire az asszimilált beszél, és egyáltalán nem 
vagy csak ritkán az asszimiláló. Pedig történelmi tapasztalat igazolja, hogyha egy 
nemzeti kisebbség elfordul saját identitását meghatározó jegyeitől, sajátosságaitól, 
abban mindig a többség zavarát kell keresnünk. A többségi nemzet egyébként aka-
ratlanul is beolvaszthatja a vele együtt élő nemzetiségeket, erre találták ki a ter-
mészetes asszimiláció fogalmát, pedig az identitás feladása nem természetes dolog 
mindaddig, amíg népben- nemzetben gondolkodunk, amíg tehát cselekvő nemzeti 
tudattal rendelkezünk. A nemzeti öntudatra ébredés előtt, az ókorban vagy a kö-
zépkorban is volt asszimiláció, spontán, természetes asszimiláció, de annak semmi 
köze nem volt a nemzettudathoz, hiszen ilyen nem létezett.

Közismert, hogy a mai Magyarország nemzetiségeinek többsége a trianoni 
döntés következtében került nemzeti hovatartozás szempontjából a mai kilátás-
talannak tűnő helyzetbe. Kis létszáma ellenére a románság viszonylag jól kon-
zerválódott egészen az 1960- as évekig, a modern korszakváltásig. Azóta érzékeli 
a kérdés iránt fogékony közönség a nemzeti identitás végleges elvesztésének ve-
szélyét, a folyamat irreverzibilis voltát. (Méhkeréken a folyamat elméletben még 
visszafordítható, de már igen nagy erőfeszítést igényel, s viszonylag nagy azok-
nak a száma (lásd a legutóbbi népszámlálást), akik ezt nem vállalják vagy hiába 
való próbálkozásnak tekintik). A patriarchális társadalmi viszonyok jól konzer-
válták a kis „szigeteken”, saját lokális értékeitől övezve a hazai románságot, ezek 
a viszonyok azonban lényegében már nem léteznek és nem hatnak; a modern, 
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az ipari, majd a posztindusztriális társadalom más felfogást és más identitást 
konzerváló technikákat igényel. Lényeges eleme a szigorúan nemzetben való 
gondolkodás utáni korszaknak, hogy az idealizmust felváltja a prakticizmus, az 
érzelmi kötődést a merkantilizmus, az érdek. Egy eléggé előrehaladott folyamat 
reverzibilissé tételéhez nagy elszánásra, egyesek részéről szekatúrával felérő erő-
feszítésre van szükség, annál inkább, mert a románság tudatánál a méhkerékiek 
egy nehezen meghatározható részénél erősebb a nemzetiségi stigma, s általában 
a románságról kialakult kedvezőtlen kép tehertétele. A valóság azonban sokkal 
árnyaltabb, mert e község románságánál bizonyítható, hogy a nyelvismeret jobb, 
mint a nyelvhasználat gyakorisága. Ez arra utal, hogy elsősorban az attitűddel, a 
román nyelvi és kulturális értékekhez való viszonyulással, végső soron a nemzeti 
tudattal van a nagyobb gond.

A vallási közösségekhez tartozó méhkerékiekkel való beszélgetés arról árul-
kodik, hogy a román nyelvismeret kondíciói viszonylag jók, a romániai testvé-
regyházakkal való együttműködés erősödött az utóbbi évtizedben, a Romániáról 
Ceaușescu korában kialakult negatív kép változóban van. A méhkeréki vallási 
közösségekről és e közösségek (elsősorban baptista és ortodox) tagjaival való be-
szélgetés igazolta azt a benyomások alapján a külső szemlélőben kialakult képet, 
hogy a község románságának legszilárdabb bázisát képezik. A baptistáknál és az 
ortodoxok egy részénél (Oastea Domnului) érhető tetten a tudatos nyelvápolásra 
való törekvés, s ezen keresztül a románsághoz való kötődés erősítése. Innen kerül 
ki egyébként a legtöbb jó nyelvtudással rendelkező hazai román. A baptistákkal 
kapcsolatban egyetlen aggódó észrevétellel találkoztunk, nevezetesen azzal, hogy 
a magyarul is tudó lelkipásztorhoz való ragaszkodás miatt úgy járhatnak, mint a 
kétegyháziak, ahol a kétnyelvűség bevezetése miatt ma már egyre nyilvánvalóbb 
a magyar nyelv dominanciája. Eddig azonban a román nyelv használata lénye-
gében teljes körűnek mondható a méhkeréki baptistáknál. A megkérdezett hívők 
állították, hogy a román nyelv prédikációt jobban értik (jól értik persze a magyar 
nyelvűt is), románul imádkoznak és énekelnek. Példás az a gyakorlat, ahogy a fia-
talokat (két-három korcsoportban) felkészítik román nyelvű foglalkozások kereté-
ben a lelki életre. Hasonló megállapítás tehető az Oastea Domnului egyházon be-
lüli viszonylag önálló közösség nyelvet-és identitást konzerváló vallási életéről. A 
pünkösdista Betel közösséget, a Romániából áttelepült tagoknak is köszönhetően, 
teljes mértékben román egyházközségnek tekinthetjük. Az I. pünkösdista közös-
ségnél már gyakoribb a magyar nyelv használata, ami azzal is összefügg, hogy fő 
prédikátoruk sarkadkeresztúri magyar. Legrendszeresebb kapcsolata Romániával 
a baptista közösségnek és a Betel imaháznak van.
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Javasoljuk, hogy különösen a neoprotestáns felekezetek törekedjenek olyan önál-
ló, a civil szférába illeszkedő szervezeteket alakítani (vagy önálló román felekezet-
ként definiálniuk magukat), hogy lehetővé váljék az rendszeres anyagi támogatást 
állam részéről.

Méhkerék egyházközségeinek helyzetével kapcsolatos tájékozódás eredménye 
három megállapításra jogosít:

1. E közösségek esetében a revitalizáció fogalmának használata nem indokolt, 
az egyházi élet domináns nyelve a román;

2. Tudatosabbá, szervezettebbé lehetne viszont tenni az identitás megőrzését cél-
zó tevékenységet, megfelelő korlátok között kellene tartani a magyar nyelv-
használatot, tartózkodni kellene a magyar prédikátorok alkalmazásától;

3. Mindenképpen erősíteni kellene az ökumenizmus szellemében a közösségek 
közötti kapcsolatokat, együttműködést.

Javasoljuk, hogy különösen a neoprotestáns felekezetek törekedjenek olyan önál-
ló, a civil szférába illeszkedő szervezeteket alakítani (vagy önálló román felekezet-
ként definiálniuk magukat), hogy lehetővé váljék a rendszeres anyagi támogatást 
az állam részéről.

2003
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Méhkerék község története
(vázlat)

A 2315 lakossal rendelkező Méhkerék a mai Magyarország románságának 
meghatározó települése. Bár román anyanyelvű lakossága (1572) a 2001. 
évi népszámlálási adatok szerint nem sokkal nagyobb, mint Kétegyhá-

záé (1072), az a körülmény, hogy az ország egyetlen olyan települése, amelyben a 
románság még releváns többséget alkot, identitásához kapcsolódó gazdag kultu-
rális hagyományai, nagyszámú és befolyásos értelmisége révén megkülönböztetett 
figyelem övezi mind hazánkban, mind a szomszédos Romániában.

A mai, döntően román jellegű, egyébként Románia közvetlen szomszédságában, a 
hajdani nagyszalontai körzethez, az Alföld Tiszán túli területének délkeleti, Sarkad, 
Újszalonta, Kötegyán által határolt részén, a Körös vidékéhez tartozó Kis Sárréten 
elterülő településnek van egy kevésbé ismert magyar előélete is. Az első írásos adatok 
Méhkerékről 1359-ből valók, de a község Jákó Zsigmond történész szerint a XIII. 
században keletkezhetett. Alapítói a sarkadi Leel-Őssyek voltak. Nevének keletkezé-
sével kapcsolatos Jákó Zsigmond-i felvetést a kutatók mind a mai napig megőrizték. 
E szerint a „méh” a lakosság megélhetését biztosító foglalkozásra, a „kerék” szó pe-
dig a falu megalapításához szükséges erdőirtásra utal, mivel köztudott, hogy a Méh-
keréket is magába foglaló bihari síkság mocsaras, nádas, erdős terület volt a XIX. 
század végén végrehajtott folyamszabályozásokig. Kezdeti korszakának a törökdúlás 
vetett véget, a gyulai vár 1566-ban történt elfoglalása után a rablóportyára induló 
törökök menekülésre kényszerítették a lakosságot. Az egykori nemesi falu 1692-ben 
pusztaként van említve, egy 1715-ös összeírás szerint még csak 8, az 1726-os nyil-
vántartás szerint 15 magyar család élt a faluban. A lakosság száma lassan gyarapo-
dott, egy 1773-as adat szerint Méhkeréken 30 család élt, ezek nagy része már román 
volt, akiket 1745 után Eszterházy Pál telepített a Kincstártól kapott családi birtokára. 
Nagyobb arányú betelepítésre a XVIII sz. végén került sor, az 1784-1787-i népszám-
láláskor a településnek már 857 adófizető lakosa volt.

Méhkerék újkori, román többségű településként definiálható korszaka a Jánosd, 
Inánd, Cséffa, Madarász, Túlka, Illye és a környékbeli román helységekből eszkö-
zölt betelepítésekkel a XVIII. sz. 60-70-es éveiben kezdődik, ebből a korszakból 
vannak ugyanis adataink a román intézmények megalapításáról. A románság it-
teni „honfoglalásáról” számos okirat tanúskodik, mint pl. az 1768-as földbérleti 
szerződés, az ugyanabban az időben épített és Mária Terézia által utólag (1770) 
engedélyezett első ortodox templom használatbavételéről szóló dokumentumot 
első papjuk, az Inándról hozott loan Bordașiu 1773-ban kezdte meg tevékenysé-
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gét. Ezt a szakirodalomból és a méhkeréki Patkás Tivadartól tudjuk, aki 1934-ben 
monográfiát szentelt szülőfalujának. Az 1770. évi urbáriumban az itt élő románság 
(30 család) mint végleg letelepedett lakosság szerepel. Tényleges ittlétük kezdete-
iről pontos adataink nincsenek, hiszen az adók alól való mentesülés érdekében a 
hivatalos regisztrálástól óvakodtak a munkavállalás kezdeti időszakában. Korabe-
li dokumentumok arról is tudósítanak, hogy a mostoha természeti körülmények 
(áradások, aszály, éhínség, járványok) miatt a lakosság száma a XIX. század végéig 
erősen ingadozott (1785-ben 862, 1828-ban 748, 1850-ben 2507, 1868-ban 1574, 
1880-ban 1394 fő), a földbérleti díjakról, az ortodox parókia és iskola anyagi hely-
zetéről, s általában arról a roppant nehéz, de végülis eredményes küzdelemről, a 
túlélésről, az anyagi és kulturális javak fokozatos gyarapításáról, a sikeres és vég-
leges letelepedésről.

Méhkerék kulturális életét, szellemiségét az ortodoxia, az egyházi élethez kötődő 
tárgyi és szellemi értékek határozták meg. A község legszervezettebb és a legna-
gyobb érdekérvényesítőképességgel rendelkező intézménye az egyház, amelynek 
tulajdonában volt, jelentős anyagi javak mellett, az iskola is.

A XVIII. század 70-es éveiben paticsból épített templom helyett 1836-1838 kö-
zött téglából új imaházat kezdtek építeni, amelyet azonban csak 1849-ben fejez-
tek be, mai formáját 1883-ban kapta. 1976-1991 között végzett nagy renoválások 
következtében, különösen a freskóknak köszönhetően a hazai románság egyik 
legértékesebb belső ornamentikájú temploma (az ortodox templomok értéke az 
ikonosztáz(ion), a templomhajót és a szentélyt elválasztó szentképfal, az ikonok 
és a festmények minőségétől függ). Egyébként a hazai román ortodox templomok 
festményeit tehetséges mesterek készítették. Egy bizonyos Zugravul Teodor din 
Micherechi (Mikerki) a környék ismert ikonfestője volt. Nagyváradon két olyan 
ikont őriznek, amelyeket a méhkeréki ikonfestő Tógyer készített 1769-ben. A legis-
mertebb méhkeréki ortodox papok: Ioan Bordás és utódai Simion és Teodor mel-
lett Nicolae Rocsin (1879-1921), Ioan Oláh (1927-1973) és Teodor Mészáros (1977-
1983).

A románság nyugati szélén elhelyezkedő ortodox egyházközségek teljes önálló-
sággal nem rendelkeztek, mindig is valamelyik közeli vikáriátussághoz vagy püs-
pökséghez tartoztak. A méhkeréki ortodox egyházközség többnyire a nagyváradi 
vikáriátussághoz, egy ideig az aradi püspökséghez, jelenleg a temesvári érsekség-
hez, kánonjog szempontjából a bukaresti patriarkátushoz tartozik. A két világhá-
ború között politikai okok miatt a nagyváradi és az aradi kapcsolatok lényegében 
megszakadtak, a hazai román ortodox közösségeket a magyar ortodox egyház ad-
minisztrációjához csatolták.
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A méhkerékiek többsége ortodox vallású, a községben azonban más felekezetek 
is meghonosodtak. A baptizmus az 1920-as években terjedt el a sarkadkeresztúri-
ak közvetítésével. Később, az 1940-es években megalakult a pünkösdisták gyüle-
kezete is. Jelenleg két ilyen gyülekezet is működik a községben. Mindkét protes-
táns felekezet nyelve a román.

Az iskola az ortodox parókia intézménye volt az oktatás államosításáig, 1948-
ig. Az iskoláztatás kezdeteiről nincsenek pontos adataink. Az aradi püspökség 
nyilvántartásai szerint az 1790-es évektől volt kisebb-nagyobb rendszerességgel 
oktatás. Eszerint azokban az években egy bizonyos Simion Popovici tanítósko-
dott Méhkeréken. Megbízható adatok az 1800-as évek után állnak rendelkezésre. 
1808-ból való kimutatás szerint a több mint 800 lelket számláló községben 12 éve 
folyik tanítás. Teodor Pătcaș kéziratban maradt monográfiája (1934) szerint az első 
méhkeréki elemi iskolát 1815-ben alapította az egyházközség, első tanítója pedig 
Petru Meruțiu volt. Az első iskola a templom mellett működött (a mai Kossuth út 
76 szám alatt), többnyire gyér látogatottság mellett, míg 1880- ban a mai kultúrház 
helyén felépült egy korszerűbb iskola és tanítói lakás. A XX. század elején (1908) 
kerül a mai iskola helyére, az 1868-as törvény értelmében pedig az oktatás kötele-
ző időtartama 6 év, amelynek nehéz volt érvényt szerezni, szegénység, tanerő-, és 
teremhiány miatt. Az oktatás a vallási ismeretek mellett a gyakorlati élethez szük-
séges tudnivalókra korlátozódott.

A trianoni döntés után a hazai románság papság és tanerő nélkül maradt. Az 
iskolai oktatás az 1923-as minisztériumi rendelkezés nyomán 3 iskolatípus szerint 
szerveződik az anyanyelv ismerete szerint A, B és C-típusú iskolákba. Méhkerék 
esetében az anyanyelvű A, a kétnyelvű B-típusú iskola működtetéséhez szükséges 
feltételek hiányoztak. Maradt a C- típusú magyar tanítási nyelvű iskola kötelező 
román nyelvtanítással. 1923-ban az az Oláh János kap tanítói kinevezést, aki 1927-
ben a papi pályát választja, helyére felesége, Aurelia Câmpeanu lép, majd több, 
románul nem tudó tanító és tanár érkezik a méhkeréki iskolába. Az 1931/32-es 
tanévtől magyar állami iskola kezdi meg működését, amelyben csak a vallási is-
mereteket tanították román nyelven. A román egyházi iskola két osztályból állt. A 
II. világháború idején, 1944 végén, 1945 első felében a tanítás szünetelt, elsősorban 
tanárhiány miatt. 1947-ben Romániából hoztak románul tudó tanítókat. Igazi vál-
tozást azonban az 1948. évi egységes 8 osztályos állami oktatás bevezetése hozott. 
Az 1960/61-es tanév végén hozott miniszteri rendelkezés, amellyel máig tisztázat-
lan okok miatt a tannyelvű oktatást kétnyelvűvé változtatták, érzékenyen érintette 
a legstabilabb román nyelvi pozícióval rendelkező községet.

A polgárosodás útjára viszonylag későn rátérő, a társasági élet hagyományos fa-
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lusi kereteit az 1960-as évekig konzerváló Méhkeréken nem alakultak, mint Gyu-
lán vagy Kétegyházán, dal-vagy irodalmi körök, egyletek, egyesületek. A Nagyvá-
radon vagy Aradon tanuló fiatalok azonban az ottani egyesületek rendezvényeit 
látogatták. Méhkerék község más területen jeleskedett. A patriarkális társadalmi 
struktúra szilárdságának köszönhetően a népi kultúra és a hagyományok napjain-
kig történő megőrzésének képességében. A modernizáció az 1960-as évektől utat 
tör magának Méhkeréken is, mindenekelőtt a felsőfokú oktatásban részt vevők 
nagy száma, a földek elvesztése miatt az idegenben munkát vállaló fiatalok tapasz-
talatai és a hagyományőrző együttes gyakori fellépésével Budapesten és az ország 
nagyvárosaiban szerzett benyomások révén. A méhkerékiek nagyobb számban 
most néznek szét először az országban és a világban, hasznosítva az ország gaz-
dasági és a polgári életben tapasztalt korszerű vívmányokat. Így a Dúló György 
tanító vezetésével működő népdal-, és táncegyüttesnek civilizatorikus szerepe is 
volt, nem beszélve arról, hogy sikerei emeli ki Méhkerékét az anonimitásból. Nevét 
mind a mai napig, az 1970-es években meghonosított primőrtermesztés mellett, a 
néptáncegyüttes sikerei alapján jegyzik. A táncmozgalom és népszerűsége nem-
csak azért érdemel kitüntető figyelmet, mert olyan kiváló népművészeket hozott 
felszínre, mint Nyisztor György, a méhkeréki román néptánc fáradhatatlan nép-
szerűsítője, és Kovács Tivadar, a román népzene tehetséges művelője, hanem min-
denekelőtt annak okán, hogy a község románsága ezen keresztül tudott elsősor-
ban integrálódni ténylegesen és, úgy tűnik maradandóan bekapcsolódni az ország 
kulturális vérkeringésébe. Ezzel az értékkel legfeljebb a településen élő emberek 
országosan ismert és elismert munkabírása és szeretete, élniakarása vetekszik. 
Nem véletlen, hogy a méhkeréki emberekről mondták az etológia művelői, hogy 
legnagyobb érdemük a túlélés, a fennmaradás. Vasile Marc (Márk László), aki dip-
lomataként is képviselte hazánkat az 1950-es években Romániában, a falu egyik 
művelt és jeles képviselője szerint a méhkeréki embert minden bizonnyal a kevés 
és rossz minőségű föld tette ilyenné, amelyből az itteni emberek képtelenek voltak 
tisztességesen megélni, amíg fel nem fedezték intenzív hasznosításának nyitját, a 
fólia alatti zöldségtermesztésben.

Méhkerék történetének legkevésbé feldolgozott és ismert fejezete a társadalmi és 
főleg politikai mozgalmakban való részvételének motivációs háttere, politikai at-
titűdje. Az 1848- 49-es forradalom és szabadságharcig a magyarországi románság, 
az előnyösebb gazdasági körülmények és a liberálisabb politikai berendezkedés 
miatt elfogadta a magyarság politikai törekvéseit a történelmi Magyarország hely-
reállítására vonatkozóan, amelyet egyszer s mindenkorra hazájának nyilvánított, 
és nem osztotta az erdélyi románok autonómiára és önálló politikai nemzetként 
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való elismerésre irányuló törekvéseit, akik nemzeti törekvéseik orvoslását a bécsi 
udvartól várták. A honi románság jövőjét a magyar hazában, a magyar nemzet ré-
szeként képzelte el, s Kossuth zászlaja alatt vett részt a szabadságharcban. Meggyő-
ző bizonyíték erre az a körülmény, hogy a magyarországi románok (a történelmi 
Erdély románságától eltérően) nem nemzeti alapon létrehozott pártokban, hanem 
magyar pártok képviseletében vettek részt a parlamenti képviseletért folytatott 
harcokban, mint pl. a méhkeréki Nicolae Rocsin esperes, aki az 1905-ben és 1910-
ben tartott választásokon Tisza Istvánt és pártját támogatta.

A magyar politikai osztályba vetett bizalom az Osztrák-Magyar Monarchia 
1880-as éveiben folytatott restriktív politika miatt rendült meg, s 1918. december 
01-én a Gyulafehérvárott tartott Erdélynek Romániával történő unióját kimondó 
nemzetgyűlésen az egyesülés szándékával vettek részt képviselői. A két világhábo-
rú közötti instabil korszakban Ioan Oláh esperes fejtett ki eddig még kellően fel 
nem tárt politikai tevékenységet. Utoljára Méhkeréken mozgalmas politikai élet az 
1944-1948-as években folyt, amely feltáratlan, akárcsak a téeszesítések korszaka. 
Napjaink igazi kihívásának az identitás megőrzése elé tornyosuló akadályok elhá-
rítása látszik.

2010
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Crucea satului
"Cine combate Ortodoxia numai român nu e."

(Mihai Eminescu)

Crucile sunt de multe feluri și, de-a lungul istorie, li s-au atrebuit tot felul 
de semnificații. De fapt, sunt simboluri pe care le interpretăm după "chi-
pul și asemănarea noastră", după specificul culturii în care ne-am format 

intelectualicește. Diversitatea crucilor oferă șansa de a ne alege crucea potrivită 
mesajului pe care-l adresăm adepților noștri sau comunităților țintite. Scoasă din 
contextul ei biblic, crucea primește o altă conotație, un sens figurat.

La 11 septembrie 2016 a fost sfințită cu mare 
fast crucea amplasată, după unele dispute, în 
inima satului Micherechi, în piața reprezentati-
vă a localității, îmbrățișată de drumul mare, de 
casa parohială de odinioară, de clădirea nouă a 
grădiniții, de casa culturală, cândva școală or-
todoxă, de biserică, o frumoasă prezentare a 

artei ortodoxe de sorginte bizantină, de poștă și cabinetul medical. Fiind un mo-
ment deosebit în istoria satului, iar Micherechiul comuna reprezentativă a româ-
nilor din Ungaria, la ceremonia de inaugurare a celui mai impozant monument al 
localității, care domină piața, a fost prezent un mare număr de săteni și români din 
alte localități ale Ungariei și României, un secretar de stat, un ambasador, un con-
sul general, un sobor de preoți, în frunte cu Părintele Episcop Siluan și profesorul 
paroh Nicolae Bordașiu, inițiatorul proiectului de a ridica un monument pe măsu-
ră, demn de marii înaintași, de primul paroh al satului Ioan Bordașiu (din 1773) și 
urmașii săi. Cuvântarea părintelui Bordașiu, care trăiește în București și împlini-
seră venerabila vârstă de 92 de ani, a fost rostită cu tragere de inimă. Primărița 
Margareta Tat și etnografa Emilia Martin au vorbit frumos, cum se cuvine la ase-
menea festivități sacre. Cântecele, rugăciunile, cuvântările au creat o atmosferă de 
sărbătoare și meditație asupra destinului nostru identitar. Confesionalul și națio-
nalul se închegau în comunicări și rugăciuni ca betonul de calitate, lăsând impre-
sia că te găsești la București, la Iași sau Suceava, undeva în Bucovina sau Basarabia, 
căci, se zice, și noi ar trebui să fim ca românii de acolo, buni ortodocși, va să zică 
buni români, ceea ce înseamnă nu numai cunoașterea limbii și culturii române, ci 
și o trăire mistică a lumii, o înțelegere ortodoxă a apartenenței la neamul româ-
nesc. Suntem, mai suntem capabili? Și ce se va întâmpla cu românii din sat și aiu-
rea care vorbesc bine românește și se roagă în altă biserică sau nu sunt capabili, un 
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defect ereditar le face imposibilă pretinsa trăire duhovnicească a spiritualității or-
todoxe?

Crucea, crucea latină (crux oblonga), simbol al răstig-
nirii lui Isus Cristos, amplasata la numai câțiva pași și 
față-n față cu biserica ortodoxă, lângă, dar înaintea 
bustului lui Ștefan Sfântul, întemeietorul statului ma-
ghiar, lăsându-l în umbră, vestește de acum înainte tri-
umful spiritualității ortodoxe și românești, căci pentru 
unii cele două elemente ale identității noastre sunt in-
separabile. Crucea din mijlocul satului Micherechi 
poate fi concepută și ca un cadou al țării-mame, menit 

să simbolizeze revitalizarea etnică, mesaj care ar trebui să emoționeze, să găsească 
ecou în sufletele localnicilor români. Oratorii sunt la unison în această privință. 
Părintele Bordașiu consideră că troița e un "reper al istoriei noastre" și că "Toți cei 
care vor trece de-acum înainte pe aici vor ști că strămoșii sunt întotdeauna cu noi 
și că duhul lor este cel care ne ocrotește și ne călăuzește de-a lungul vieții". Un bust 
sau o statuie este un ce prea concret pentru a transmite o idee importantă, un me-
saj filozofic –scopul imanent al proiectului Bordașiu. Nu Ioan Bordașiu și urmașii 
lui, ci "duhul lor" și al strămoșilor ar trebui să domine. Totul este conceput și săvâr-
șit în acest spirit, fapt subliniat și de oratorul principal al zilei. Istoricul și secreta-
rul de stat Petre Guran este cât se poate de concret în privința mesajului bucurești-
an: "... ziua de astăzi este un punct de plecare spre viitor... Urez micherechenilor să 
prindă putere și rădăcină în această troiță." Este, poate, cel mai important mesaj 
trimis de țara-mamă românilor rămași în Ungaria după decizia de la Trianon. Nu 
se știe dacă cuvintele de îmbărbătare au să rămână, ca altă dată, doar o consolare 
sufletească, ori vor fi urmate de demersuri concrete, căci păstrarea identității nați-
oanle într-un mediu străin de limbă și cultură necesită acțiuni complexe de instru-
ire și educare care vizează înainte de toate păstrarea limbii, exersarea ei în viața 
publică, cunoașterea istoriei și a culturii române, deci crearea unui mediu spiritu-
al românesc care să ofere măcar șansa de a urmări un scop extrem de dificil în 
Ungaria: educarea emoțională, afectivă în spirit național românesc. Pentru toate 
acestea e nevoie de educatoare și învățătoare formate în mod special pentru 
asemenea activități, de care la noi însă, după Primul Război Mondial, nu s-au 
format. Ba mai mult, dăscălimea noastră de mult timp nu mai îndrăznește sau nu 
e dispusă să vorbească deschis despre necesitatea educării elevilor în spirit național. 
Uneori, din cuviință, se vorbește despre păstrarea limbii materne și a tradițiilor 
strămoșești, dar elevii vorbesc ungurește la școală... Cu excepția școlii în 
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Micherechi, toate școlile zise românești aparțin Autoguvernării Românilor din 
Ungaria, aici însă de mulți ani tronează, pe lângă ban, tot mai mulți bani, indolența 
spirituală, inerția sau, cine știe?, deșertăciunea, bine-cunoscuta maximă de 
sorginte biblică: Vanitas vanitatum et omnia vanitas (totul e deșertăciune, iluzie).

În tot răul este însă și un bine. Golul care 
s-a creat în ultima vreme în viața noastră 
politico-culturală în urma lipsei de 
profesionalism al acelora care ar trebui 
să ne reprezinte interesele este umplut, 
se pare, de o instituție cu mai mari 
tradiții și reputație în coordonarea vieții 
unei comunități minoritare: Biserica 
Ordoxă Română din Ungaria susținută 

de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române. Este, la ora actuală, singura instituție 
importantă în care și la noi oamenii mai au încredere. Păcat că nu s-a angajat la 
administrarea școlilor, măcar la cele mai bune...

Revenind la subiect, consemnăm că postamentul crucii-simbol imortalizează, 
conform tradiției, numele personalităților ilustre care au dus la bun sfârșit con-
struirea și sfințirea Monumentului Strămoșilor, numit și troiță, deși e numai la 
cățiva pași de la crucea din pragul bisericii. Pe partea dinspre biserică a monu-
mentului sunt gravate numele strămoșilor, în frunte cu Ioan Bordașiu (1773-1800), 
primul preot al staului.

La stânga citim un text frumos, emoționant: "Monumen-
tul s-a ridicat prin dragostea și râvna Pr. Prof. NICOLAE 
BORDAȘIU din București, dimpreună cu soția sa RODI-
CA, urmaș al vrednicilor preoți de odinioară, având și spi-
jinul altor binefăcători din neamul Bordașiu, din Ungaria 
și România." Pe latura din spate a postamentului apar cle-
ricii încărcați de merite, adepții amplasării monumentului 
în mijlocul satului: "Troița a fost sfințită în 11 septembrie 
2016 de Preasfințitul Părinte Siluan Mănuilă, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române în Ungaria, preot paroh la Mi-
cherechi fiind părintele Ioan Bun." Consiliul local a prefe-

rat o înscripție reținută și care reflectă în concretețea ei semnificația monumentu-
lui inaugurat: "Consiliul local și sătenii din Micherechi omagiază pe strămoșii lor 
prin această Cruce". În sfârșit, pe partea dinspre drum apar realizatorii monumen-
tului: "Proiectat: arh. Bogdan Hanganu, realizat: SC. VIRCIU IMPX.SRL, con-
struit: Ing. Constantin Bucătarul, cu ajutorul lui Theodor Bordaș."
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Cu 137 de ani în urmă spunea Mihai Eminescu în ziarul "Timpul" (2 februarie 
1879): "Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului 
latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și a unificat limba noastră...; ea ne-a ferit în 
mod egal de înghițirea printre poloni, unguri, tătari și turci, ea este încă astăzi 
singura armă de apărare și singurul spijin al milioanelor de români cari trăiesc 
dincolo de hotarele noastre..." Tot Eminescu, pesimistul incurabil spunea în "Me-
mento mori" (1872): "Toate au trecut pe lume, numai răul a rămas". Ce a mai rămas 
oare valabil aici, la Micherechi și nu numai, din ideile eminesciene la începutul 
mileniului al XXI-lea? Dar cine nu ar dori ca CRUCEA SATULUI să devină nu un 
memento mori, nu o povară, ci un loc de întâlnire al sătenilor, o Mecca a satului, 
unindu-l, un simbol al reînvierii ortodoxe și –naționale? La această întrebare nu-
mai și numai micherechenii sunt îndreptățiți să răspundă...

2016
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Baptiștii din Micherechi

Din perspectiva unei gândiri laice, lumea baptiștilor alcătuiește o insulă a 
fericirii și o comunitate de invidiat. Așa ceva credeam și constatam și eu 
de la o zi la alta în copilărie. Aveam 7-8 ani, tercuseră peste noi războiul, 

de vreo 2-3 ani era pace în satul meu natal. Ne mergea un pic mai bine, sătenii au 
întemeiat o gospodărie agricolă la Darvaș, pentru că acolo era mai mult pământ 
nelucrat. Sâmbăta spre seară ieșeam cu mama în fața casei, de unde se vedea până 
aproape de Șercad, și așteptam autocamionul care ne aducea lucrătorii.

La noi totul se învârtea însă în jurul Adunării. Adunarea era înainte de toate... 
(baptiștii aveau „Adunare”, ortodocșii „biserică”). Pregătirile pentru duminică în-
cepeau de obicei sâmbătă după masă, când tata venea mort de obosit de la muncile 
de câmp sau calea ferată și începea să scrie poezia care era învățată de unul dintre 
noi și recitată (spusă) duminică la Adunare. Sâmbătă seara tata mergea în vizită la 
frații bătrâni sau bolnavi, băeții mai mari făceau ordine în curte, mama și fetele 
care mai erau acasă la părinți găteau masa de duminică, care se servea, însă, numai 
după ce tata sosea de la Adunarea „închisă”, în cadrul căreia se aduceau hotărârile 
în mod absolut democratic, spre deosebire de practica decizională a regimului au-
toritar în care trăiam.

Mai trebuie spus că Adunarea acestui sătuleț sărac de numai două mii și câteva 
sute de suflete avea cor și fanfară, tineri mai destoinici, mai ales fetele, spuneau 
poezii. Totul era foarte frumos. Mie îmi plăceau cel mai mult predicile fratelui 
Hoțopan, stilul lui oratoric, înțelepciunea cu care interpreta mesajul biblic și une-
le fapte ale vieții. „Școala lui Hoțopan” era atunci, imediat după Ultimul Război 
Mondial, mai bună și mai utilă decât școala sătească cu două clase, „cimitir al 
tinereții mele”, cum spunea poetul.

Mai târziu, la Giula și la Pesta, la maturitate adică, mi-am dat însă seama că a fi 
creștin, creștin în sensul învățăturii biblice, e cel mai dificil lucru pe care omul și-l 
poate asuma pe acest pământ. Fără a intra acum în detalii, țin să subliniez doar 
ideea, de altfel arhicunoscută și mărturisită deschis de înaintași: baptiștii, ca și 
membrii unor alte confesiuni neoprotestante românești de aici s-au izbit de-a lun-
gul istoriei de două impedimente, protestul confesiunilor din care s-au desprins și 
impactul mediului cultural străin de limba și cultura lor.

Am mai scris despre baptiștii din Micherechi. Apropoul aducerii lor din nou 
la rampă este apariția recentă la Editura Noi a unei frumoase și importante cărți 
bilingve (romano-maghiare) semnată de Mihaela Bucin și Gheorghe Ruja: „Foto-
memoria Bisericii Baptiste din Micherechi” (Giula-Gyula, 2017). Adevăratul mo-
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tiv pentru care trebuie să scriem și să vorbim despre ei este că nu li s-a acordat 
atenția pe care o merită, nu li s-a recunoscut îndeajuns rolul pe care îl au în viața 
spirituală a românilor în general și a românilor din Ungaria în special. Și albumul 
în discuție poate și trebuie să îndeplinească acest rol, să constituie un prilej de a li 
se recunoaște nu numai rolul pe care îl au în viața socială și culturală a comunei, ci 
și în prezervarea identității naționale. Cu atât mai mult cu cât un diplomat care a 
trecut pe aici a spus la un moment dat măgăria că impactul lor este minim.

Primul care, având mustrare de conștiință, și-a îndreptat atenția spre valorile so-
ciale, morale, culturale și lingvistice inestimabile ale acestei comunități a fost Ale-
xandru Hoțopan, vlăstar al unei familii românești, familia Hoțopăneștilor, care 
într-o bună perioadă de timp a susținut aici ideea creștinismului neoprotestant, 
respectiv a baptismului. Meritul incontestabil este, în primele decenii de după înfi-
ințare, al lui Gheorghe Hoțopan seniorul, mic-comerciant cu bune relații în lumea 
evreiască din Șercad, creștin cu vederi largi, bun orator, care din când în când se 
abătea în predicile sale avântate de la textul biblic, oferind ascultătorilor citate din 
texte lumești, ceea ce a generat uneori dispute în Adunarea Baptistă din Miche-
rechi, dar care au contribuit în mare măsură la instruirea auditoriului neșcolit. 
Fiul său, ziaristul și folcloristul Alexandru Hoțopan în lucrarea „Istoria Bisericii 
Baptiste din Micherechi”, 1921-1950 (Giula, 2001) evocă primele trei decenii ale 
comunității din care s-au ridicat mai multe figuri reprezentative ale românilor din 
Ungaria, „secretul” fiind nivelul cultural mai ridicat, bunele cunoștințe de limbă 
română și, evident, școala duminicală pentru copii. Alexandru Hoțopan își scrie 
cartea cu părerea de rău a „fiului risipitor”, dar cu tragere de inimă și conștient 
de valoarea lucrării întreprinse. Pentru „mireanul necredincios”, „analiza crono-
logică –reală și obiectivă –a împrejurărilor în care s-a înființat și a prins rădăcini 
trainice credincioșia baptistă a înaîntașilor noștri” constituie o „amintire de ne-
prețuită valoare, care merită să fie ocrotită în suflet și gând de fiecare dintre noi, 
urmași ai acelui mic nucleu de persoane despre care putem afirma cu fermitate că 
au fost și au rămas să fie deschizători de drumuri noi spre o Lumea Nouă”, spune 
autorul (p. 5).

Deși Micherechiul era numai la cățiva kilometri de Salonta, centrul baptismu-
lui din această zonă, învățătura neoprotestantă apare în această localitate relativ 
târziu, numai după Primul Război Mondial, în 1920, anul semnării Tratatului de 
la Trianon, când noi am rămas definitiv în Ungaria aservită puterilor învingătoa-
re în Primul Război Mondial. Baptismul vine la Micherechi din altă parte, de la 
crâstorenii români (Sarkadkeresztúr), iar comunitatea baptistă, înființată în 1921, 
își păstrează până în zilele noastre caracterul românesc. Ocrotitorul adevărat al 
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baptiștilor din Micherechi a fost însă Adunarea Baptistă din Chitighaz, înființa-
tă în 1893 și supraveghiată din 1891 până în 1908, de renumitul misionar Mihai 
Cornea (vezi dr. Ștefan Cioca, Biserica Baptistă din Chitighaz, Kétegyháza, 1993). 
La Adunarea din Chitighaz au fost botezați mulți dintre baptiștii din Micherechi, 
de aici soseau predicatori români, de aici veniseră și Dimitrie Rus, reprezentant 
emblematic al baptismului timp de mai multe decenii.

Alexandru Hoțopan se oprește cu evocarea trecutului istoric al Bisericii Bap-
tiste din Micherechi pe la anul 1950, când începe o altă epocă, una de opreliște a 
regimului socialist. Regimul politic care, la noi și în alte țări din Centrul și Estul 
Europei, a durat doar patru decenii, a suferit, se pare, cele mai mari înfrângeri 
tocmai în acest domeniu atât de intim și sensibil al omenirii. Viața necesită uneori 
compromisuri. Probabil și preoții ortodocși, și pastorii sau conducătorii comuni-
tăților neoprotestante au făcut, au trebuit să facă unele compromisuri, în proble-
mele lumești, de dragul supraviețuirii. Această parte a trecutului nostru însă nu a 
fost cercetată și, drept urmare, nu este cunoscută încă de opinia publică.

Fotodocumentarul bilingv semnat de Gheorghe Ruja și Mihaela Bucin nu avea 
cum să umple această lacună. Scot la iveală însă alte secvențe importante ale cre-
dincioșilor baptiști din Micherechi, vrednice de a constitui, măcar parțial, o re-
marcabilă continuare a lucrării lui Alexandru Hoțopan. După „argumentele au-
torilor”, în cadrul cărora cu ajutorul imaginilor și cuvintelor, sunt schițate cele 
mai importante evinemente care s-au scurs de la anii ’50 ai secolului XX până în 
prezent, urmează fotocronica botezurilor dintre anii 1950-2017, însoțite de succin-
te comentarii, trecerea în revistă a pastorilor, respectiv a conducătorilor bisericii 
(Șimon Pătcaș, Alexandru Ruja, Dimitrie Rus, Ioan Hodozso, Daniel Burtic, Teofil 
Tripo, Boros József, Petrică Crețu). Albumul se încheie cu un capitol de natură să 
stârnească un viu interes în rândul cititorilor care nu cunosc „secretele” comunită-
ții: „Frații colportori de la Micherechi”. Citind interviul realizat cu Florica Petru-
șan și Gheorghe Petrușan îți dai însă seama că termenul „interes” sau „interesant” 
prea mult nu spune depsre tinerii baptiști din Micherechi, care în anii ’70 ai epocii 
lui Nicolae Ceaușescu s-au angajat să ducă Biblii și literatură creștină fraților lor 
din România. Autoarea caracterizează faptele celor care au fost personaje active 
ale acestei activități periculoase în felul următor: „Această comunitate a dovedit 
curaj și devotament pentru cauza jertfei lui Isus Hristos și nu cred că greșesc afir-
mând că, în acele condiții, atitudinea micherechenilor poate fi numită eroism”. 
Dar, să-l ascultăm pe cel care transporta noaptea bibliile la graniță: „Era pericu-
los, că era tensiune maximă între România și Ungaria, grănicerii aveau armă și 
poruncă să tragă. Dacă pe noi ne prindeau… pe noi ne împușcau…” Nu trebuie 
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să fii filozof pentru a putea trage o concluzie corectă: credința în Dumnezeu a 
baptistului învinge pericolul, teama, dificultățile vieții pământești. Avem și o altă 
probă. În vara anului 1996, când îndepliniseră deja venerabila vârstă de 95 de ani, 
eram la tata, unde a venit în vizită și Fratele Rus, cum îi zicea tot satul. La sfârșitul 
lungului nostru dialog i s-a pus și convenționala întrebare: cum își explică lunga sa 
viață, cu foarte puține boli și suferințe? Răspunsul prompt al lui Teodor Petrușan: 
„credința, credința în Dumnezeu. Fără credință, eu de mult nu aș mai fi.” Uneori 
îl învidiez pe tata…

Seghedin, 28 aprilie 2018.



417

Cultură și credință
Gânduri despre „Fotomemoria Bisericii Baptiste din Micherechi”

(Giula, 2017)

Titlul prefeței pastorului Petrică Crețu este următorul: „Un album cu poze 
de familie al baptiștilor din Micherechi.” Răzfoind această lucrare, mi-
am dat seama că pe marea majoritate a fotografiilor apar mulți, uneori 

foarte mulți oameni, bătrâni, tineri, bărbați și femei în îmbrăcăminte albe, în cu-
lori vii, sugerând ideea unei comunități solide, unitare și optimiste, care tinde spre 
același scop. Și ca această publicație să nu rămână o simplă culegere de poze a unor 
familii, a fost nevoie de dibăcia și pregătirea temeinică a redactorilor Mihaela Bu-
cin și Gheorghe Ruja, care au transformat-o într-o lucrare care evocă, succint, cca. 
șapte decenii din trecutul și prezentul apropiat al acestei comunități baptiste care 
se integrează în mod armonios nu numai în marea familie a protestanților, ci și în 
societatea locală și colectivul naționalității române din Ungaria, ocupând un loc 
de cinste și jucând un rol deosebit de important. Consider că activitatea de aproape 
un secol a acestei comunități merită să fie evaluată din această perspectivă. Cu atât 
mai mult cu cât este vorba despre demnitatea noastră, demnitatea unei comunități 
care în societatea locală a avut un rol cultural important și a dat românilor din 
această țară un mare număr de intelectuali. Dacă nu o facem noi, în mod obiectiv, 
o vor face alții, cum a făcut-o recent cineva, în mod dezaprobator.

Fotodocumentarul baptist din Micherechi este o lucrare despre modul cum fa-
milii baptiste românești din acest sat își imaginează viața de baptist și viața în 
comun a oamenilor de aceeași credință nou-testamentală, ca să folosesc expresia 
preferată a lui Alexandru Hoțopan. Baptismul este o confesiune a omului modern, 
luminat, autonom, descinde din Reforma de la începutul secolului al XVI-lea și se 
bazează pe principiile Sola Scriptura, Soli Deo Gloria, dar „promovează simplita-
tea tradiției Bisericii din Veacul apostolic (Faptele Apostolilor II: 41-47)” și permi-
te „mărturisirea proprie de credință”, cum spune conferențiarul universitar Dr. 
Daniel Mariș în „Cuvânt înainte” al albumului. De ce ținem să subliniem această 
idee? Fiindcă fără această relativă libertate de mărturisire a credinței și a însușirii 
învățăturii biblice în părțile subdezvoltate ale omenirii nu ar fi fost posibile mult 
timp, nici în a doua parte a secolului al XIX-lea, când apare baptismul în părțile 
noastre, nici mai târziu. Interpretarea corectă a Sf. Scripturi necesită cunoștințe 
istorice și teologice temeinice, de care omul neșcolit de la sate nu prea dispunea. 
Aceasta a fost situația și la Micherechi, și la Crâstor, și la Salonta, și în alte părți. 
Omenirea a trecut deja peste secolele în care domina analfabetizmul și erau preoți 
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care nu știau carte. Între timp ne-am trezit la conștiință națională și a fost cucerită 
și egalitatea în fața legii, dar au mai rămas regiuni în care oamenii nu erau în 
posesiunea cunoștințelor la care ne referim. Micherechiul, de pildă, primește 
predicator calificat numai la trei decenii de la înființarea bisericii baptiste, în 
persoana lui Dumitru Rus, dar care venea odată pe lună de la Chitighaz, având mai 
multe biserici de păstorit. Așadar, cine și cum ținea laolaltă această comunitate? 
Evident, conducătorii administrativi, prezbiterii, Șimon Pătcaș, Udeștii, Dureștii, 
Gheorghe Hoțopan și mulți alții. Acești oameni autodidacți ar merita mai mare 
atenție, din mai multe puncte de vedere. Ei au fost predicatori, administratori, 
buni reprezentanți ai bisericii lor și, vezi minuni, au scris poezii, au întemeiat cor și 
fanfară, făceau de toate cu excepția botezului. Așadar, au creat în sat viață culturală 
românească, când și unde nici școală ca lumea nu era. Oameni cu câteva clase!

Din lucrarea lui Alexandru Hoțopan știm toate acestea și din experiență proprie, 
căci între 1944-1951 eram prezent la serviciile divine. Învățam mult de la Mihai 
Cozma, învățătorul meu de religie și de la vecinii Teodor Ruja (Vamalăul), un om 
deosebit de inteligent, și Teodor Botea. Pe acele vremuri, predica consta dintr-o 
citire și redare liberă a textului biblic citit. Puțini îndrăzneau să și îl comenteze, in-
terpreteze, printre aceștia se număra Gheorghe Hoțopan seniorul. Despre lucrarea 
lui Hoțopan doar atât: e bine că a scris-o, fără ea tinerile generații nu ar ști nimic 
despre trecutul bisericii din care fac parte. Prețioase sunt interviurile luate de la 
bătrânii bisericii. Din răspunsurile lor se poate reconstitui o bună parte a trecu-
tului bisericii ajunse în prgaul centenarului. Alexandru Hoțopan era conștient de 
faptul că narațiunea sa istorică nu era de natură să îndeplinească pretențiile unui 
baptist. Când s-a pus problemă continuării lucrării sale, în anii 2003-2007, pe tim-
pul pastorului Teofil Tripo, se spunea că „nu e bine scrisă”. Ce însemnă însă acest 
„bine”? Din colaborarea cu Ștefan Cioca mi-am dat seama că e vorba despre un 
fel de a vedea lumea și despre un limbaj adecvat, criterii care numai un baptist le 
poate satisface. Oricum, ar trebui continuat ceea ce a început Alexandru Hoțopan. 
Despre lucrarea lui încă câteva cuvinte. Îmi pare bine că autorii albumului au scris 
cuvinte de considerație despre „Istoria bisericii baptiste din Micherechi”. Alexan-
dru Hoțopan a vrut să scrie această carte, era convins că e o obligație morală din 
partea lui, dar, la început, nu prea știa cum. Nu din punct de vedere profesional, ci 
din cauza legaturii nereglementate cu comunitatea din care făcea parte în pruncie 
și refuzul de a nu merge până la capăt pe această cale. Era și el un „fiu risipitor”, 
cum au fost mulți alții ieșiți din această comunitate baptistă. Cineva îmi spunea 
că, după ultima întâlnire cu Alexandru, a rămas cu impresia că „s-ar fi întors”, 
dar era prea târziu. Nu știu care este adevărul, ceea ce știm este că la mormântul 
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lui nu popă sau pastor a vorbit. În numele românilor din Ungaria eu mi-am luat 
rămas bun de la autorul lucrării în discuție, de la o personalitate marcantă a vieții 
noastre culturale.

Revenind la fotodocumentarul nostru, constat cu satisfacție că e o continuare de 
nivel înalt a operei lui Hoțopan și o întregire a acesteia cu noi capitole: argumentele 
autorilor, implicând un scurt istoric al baptismului din această zonă, fotocronica 
botezurilor dintre anii 1950-20017, pastori ai Bisericii Baptiste din Micherechi. 
Ultimele două capitole sunt dedicate difuzării publicațiilor creștine, activității 
periculoase de transportare ilegală a Bibliilor în România. Probabil că pentru 
mulți cititori aceste informații constituie o mare surpriză, căci numele așa-zișilor 
„colportori” nu era cunoscut, iar despre vitejia tinerilor baptiști, ulterior, se poate 
vorbi cu admirație și mândrie. Sincer vorbind, nu-mi venea să cred că nepoata 
Anuța Martin, de exemplu, a fost în stare de acțiuni atât de periculoase, chiar 
dacă era lângă ea fratele ei Mihai cât un munte. Cu mare surpriză am citit și cele 
povestite de nepotul Gheorghe Petrușan, care și azi se cutremură de cele săvârșite 
cu cinci decenii în urmă.

Închei prezentarea albumului cu cuvintele lui Mészáros Kornél: „Biserica bap-
tistă din Micherechi este o adunare determinantă a Comunității Baptiste din Re-
giunea Crișurilor, deoarece trecutul și angajamentul misionar ale acesteia sunt 
exemplare.” Tot secretarul general al baptiștilor din țara noastră spune: „Consi-
derăm că Biserica Baptistă din Micherechi, o comunitate care păstrează valorile 
naționalității române, este parte integrantă a misiunii baptiste din Ungaria, in-
vestită și cu rolul de a forma o punte de legătură între cele două națiuni”. Doresc 
ca comunitatea baptistă din această localitate să-și păstreze „valorile naționalității 
române” și să rămână o punte durabilă între români și unguri. Filozofia mea a fost 
și rămâne: dacă ni s-a dat să fim români, să rămânem români, așa cum ne permit 
împrejurările.

Prin urmare, albumul acesta nu e numai o culegere de fotografii expresive, e cu 
mult mai mult, curpinde evocării, prezentării, comentarii bine scrise, constituind 
nu numai o întregire, ci și o oarecare continuare a lucrării lui Hoțopan, un prelu-
diu la o operă care, în pragul centenarului, ar putea să devină nu numai o creație 
despre baptiști, ci și o creație concepută în spirit baptist.

Și dacă ar fi să punem, în pragul centenarului, întrebarea atribuită apostolului 
Petru „Quo vadis, Domine”, propun Bisericii Baptiste din Micherechi să adune în 
jurul ei tinerii care se trag din această comunitate și care din diverse motive nu 
au primit botezul. În cadrul unei asociații sau fundații ar putea contribui în mare 
măsură la promovarea valorilor culturale, umanitare și educaționale în spirit creș-
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tin și național.

(2 iunie 2018, Adunarea Baptistă din Micherechi)

***
Albumul familiilor baptiste din Micherechi, redactat de Mihaela Bucin și 

Gheorghe Ruja, este un document important și pentru mine, pentru că mă ajută 
să desfac ghemul amintirilor din copilărie. Nu pot spune că a fost o copilărie fru-
moasă. A fost însă o școală care m-a pregătit pentru viață. Mai ales cunoștințele 
însușite la Adunare mi-au fost de folos.

Primele amintiri mă leagă de anii ultimului război mondial. Aveam 6 ani când 
a ajuns războiul la noi. Căsuța noastră fiind prima clădire din sat dinspre Șercad, 
respectiv Salonta, în ultimele zile ale lunii septembrie 1944 am fost și eu în gru-
pulețul de primire al batalionului de călăreți români „Tudor Vladimirescu, care 
intraseră în satul nostru pașnic, ca a doua sau a treia zi să-și piardă viața cățiva 
dintre ei în luptele din hotarul comunei. Unchiul Mihai Petrușan ținea drapelul 
de pace, o măsăriță albă ca neaua, tata lângă el, sora mea și eu de cealaltă parte. 
Apoi am petrecut câteva zile în buncărul unui vecin, de acolo neam dus la fratele 
Udului de pe ulița Bujac, unde au stat o săptămână, până ce a trecut războiul. Aici 
femeile au făcut mâncare când pentru unul, când pentru altul: nemți și unguri, 
ruși și români, apoi urmam noi. Într-o zi, am plecat cu tata pentru a ne vedea 
casa. Abea intraserăm în casă, sosiseră un soldat german, tuna și fulgera, noi nu 
înțelegeam nimic, probabil că a ascuns ceva în dulap și a venit să își ducă marfa. 
Timp ce scotocea printre haine, ținea revolverul spre noi. Nu a găsit nimic, după 
câteva minute a luat-o razna. Într-o altă zi, au venit și rușii. Au fugit numaidecât 
în ocol, au răsucit grumazul câtorva găini, apoi s-au dus în grădina din fața casei 
să culeagă gutuie, căci erau deja coapte și foarte frumoase. Au umplut sacul, dar 
sacul era spart. Fugind spre Șercad, au pierdut o bună parte din ele. Gutuile, fiind 
un pic umede, străluceau până departe în razele Soarelui de toamnă.

La vârsta de 6 ani ar fi trebuit să mă duc la școală. Nu am fost însă admis. Unii 
spuneau că au fost mulți copii și nu erau locuri destule în primele două clase coma-
sate ale școlii ortodoxe, unde preda Aurelia Câmpean, preoteasa, alții ziceau sau 
mai mult se șușoția că am fost neglijat din cauza părinților baptiști. Cert este că în 
anii 1944-1946 era și în satul nostru o situație destul de confuză.
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 Date biografice

M-am socializat într-o lume de țărani săraci români de la periferia ves-
tică a neamului. Înaintașii mei de-a lungul veacurilor și-au trăit viața 
cu resemnare pe moșiile unor latifundiari maghiari sau germani. Bu-

nicul dinspre tată, Gavrila Durii-Petrușan, trăia la un sălaș din apropierea graniței 
de azi a României, a murit de tânăr, la vârsta de 55 de ani. Aici, departe de satul 
natal Micherechi și-a petrecut și tata, Teodor Petrușan (n. 1901), copilăria. La școa-
la ortodoxă locală a petrecut două ierni, din septembrie până în martie, să scrie și 
să citească românește și ungurește a învățat în altă parte. În baza convenției dintre 
Antanta și România (semnată la 17 august 1916), această regiune dintre Tisza și 
frontiera actuală a României era să aparțină noului stat român. Nu a fost să fie așa, 
românii de aici au rămas la unguri și după semnarea Tratatului de pace, la 4 iunie 
1920, cum de altfel de-a lungul istoriei nu li s-a dat să trăiească sub administrație 
românească. Românii de aici nu mai vorbesc despre a cele vremuri, căci de la pri-
ma mare încăierare a popoarelor a trecut mult timp. Cu toate acestea, ce anume 
a însemnat pentru înaintașii noștri Trianonul, am aflat de la mama, prin anii ’50, 
într-o frumoasă zi de vară, în drum spre Șercad, orășel la vreo 5-6 kilometri de 
Micherechi, când întocmea lista bunătăților pe care avea să le ia la piața de acolo. 
La un moment dat, aproape de Șercad, mort de oboseală, o întreb pe mama, Maria 
Orosz-Petrușan, năcută în 1904: „Da ’tăt pă jos mereț la piață?” Mama se oprește, 
se întoarce spre România, care era la vreo doi kilometri de casa noastră de la mar-
ginea satului, și-mi spune cu o oarecare gravitate: „Dapu, pruncu’ mneu, tăt pă jos 
dă când umblăm la Șercad, că-i aproape. Pă vremuri oamenii umblau la piața dâ-n 
Salonta cu cocie, că-i departe. Mereu acolo ai noștri că acolo erau mulț rămâni. De 
când or pus granița aice, lângă noi, merem dară la Șercad. Da’ aici ăi mai greu, că 
io nu știu bine ungurește, apu unii râd dă mine.”

Așadar, înaintașii noștri sunt „ungurenii” care au o istorie comună cu a ungu-
rilor, depind în toate privințele de majoritatea națională, rămânându-le doar lupta 
pentru supraviețuire. Trăind profund integrați în societatea maghiară și nicăieri în 
majoritate, aud în jurul lor mai multă vorbă ungurească decât românească. Astfel, 
vrând, nevrând, devin bilingvi, iar limba maternă o limbă de ocazie, de familie, 
având senzația că au o dublă identitate etnică. Întrebarea fundamentală era la 1920 
și a rămas până în zilele noastre: cum îți poți păstra în asemenea condiții limba 
și cultura moștenită, adică identitatea națională. La această întrebare a încercat să 
răspundă și generația mea.

Născându-mă în pragul celui de-al Doilea Război Mondial, povestea vieții mele 
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începe odată cu intrarea, în toamna anului 1944, a unui batalion de călăreți ro-
mâni în satul natal Micherechi, deci cu începerea, la noi, a războiului. Românii 
de aici trăiau de două decenii și jumătate în Ungaria lui Horthy Miklós, care era 
la ultima stație de purificare a etniilor care au mai rămas în țară după Trianon. 
În 1940, când politica revizionistă îi adusese niște rezultate provizorii, regimul 
horthyst ia decizia de integrare a Bisericii Ortodoxe Române în o viitoare Biserică 
Ortodoxă Maghiară dependentă de Moscova, adică o decizie de deznaționalizare. 
Episcopul de Oradea însă pune bețe-n roate, tratativele cu ungurii și rușii decurg 
anevoios, până la urmă războiul pune capăt calvarului nostru interbelic și iniția-
tivei lui Horthy.

Eu, ca mulți alți fii de țărani, am avut mare noroc cu regimul politic care s-a 
instaurat după al Doilea Război Mondial. În prima etapă, între 1944-1949, se reîn-
ființează o parte a școlilor generale desființate în perioada interbelică și se înfiin-
țează, la Giula, și un liceu românesc, fără de care formarea unei intelectualități nu 
ar fi fost posibilă. Când, în 1951, am decis să-mi continui studiile la Giula, aici era 
deja nu numai școală generală și liceu, ci și un Colegiu, un cămin de elevi care era 
pentru mulți tineri români dornici de învățătură o adevărate Mecă. Aceste institu-
ții ne-au salvat de mizerie materială și ignoranță. Așadar mergeam cu mândrie, cu 
fruntea ridicată la „Colegiu”, cum îi zicea toată lumea școlii din Giula, reînființată 
în 1946. A doua treaptă a ridicării mele a constituit-o Budapesta, mai precis Ca-
tedra de română din Capitală. Am mers acolo cu tragere de inimă, eram fericit că 
pot studia la o catedră universitară română cu cea mai mare vechime, la care au 
studiat mai mulți dintre marii scriitori români, eram mândru de renumiții noștri 
profesori Tamás Lajos și Gáldi László. La Budapesta se transformă românismul 
meu înnăscut într-un românism conștient, în conștiință națioanlă. În anii studen-
ției, între 1958-1963, devine ideea națională o îndeletnicire constantă a vieții mele. 
Îmi petreceam timpul liber în biblioteca catedrei, cu vreo 13 mii de volume. În 
ultimii trei ani am fost preparator, bibliotecar și translator. În această calitate l-am 
cunoscut și pe Tudor Vianu; îl însoțeam, în această perioadă, ori de câte ori mergea 
la Paris, căci la dus și întors se oprea pentru câteva zile la Budapesta, unul din ora-
șele sale preferate. Am învățat mult de la el, ultima dată, la cursurile de vară de la 
Sinaia ale Universității din București, în 1963, mă sfătuia să studiez opera marilor 
scriitori români dacă vreau să-mi fac un nume în istoria literară. Tudor Vianu nu 
era un om comunicativ, de aceea am rămas surprins de disponibilitatea cu care mă 
introducea în tainele elaborării unei lucrări științifice, timp ce stăteam la o cafea 
pe terasa unei cofetării din Pesta.

Aici, la Pesta, în acești ani, am devenit un angajat al cauzei românești. Deja nu-
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mi mai puteam imagina viața în afara comunității românești din Ungaria. Totul 
era încă stabil, consolidat în viața comunității. Procesul de asimilare era și atunci 
o realitate, o problemă fundamentală, dar nimeni nu îndrăznea să vorbească des-
chis despre el. Eram într-o perioadă de consolidare a societății socialiste, care a 
adus prosperitate, o evidentă îmburghezire în societatea maghiară. În 1963, anul 
terminării studiilor universitare, eu aveam trei posibilități de integrare în această 
societate: ziarist la Foaia noastră, ziarul românilor din țara noastră, care atunci 
apărea în Budapesta, la care colaboram; diplomat cu post la referantura română 
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei; profesor de literatură și 
cultură română la Institutul Pedagogic de patru ani din Seghedin. M-am făcut 
profesor la Seghedin, aducând, pentru mine însumi și comunitate deopotrivă, o 
altă bună decizie după cea din 1951, când am trecut de la școala din Micherechi la 
școala din Giula. Atunci, în Ungaria, cea mai mare libertate o oferea învățământul 
superior, ca de prestigiul de care se bucura în societate să nici nu mai vorbim. Între 
timp, conducătorii comunității mi-au oferit posturi mai bine plătite; m-am angajat 
la multe activități sociale, dar Catedra de română din Seghedin n-am părăsit-o, 
timp de patru decenii și jumătate (1963-2007) am fost angajatul acestei instituții 
importante atunci pentru români, la care a fost formată majoritatea intelectuali-
tății românești din Ungaria. Centrul mișcării noastre culturale era orășelul Giula, 
cu cele mai importante instituții românești, unde se înființează, în 1948, Uniunea 
Culturală a Românilor din Ungaria, reprezentanța de jure a comunității. În anii 
’60 am fost solicitat să vin în ajutorul Uniunii, de atunci viața mea s-a consumat 
între Catedră și Uniune, între Seghedin și Giula. Uniunea a avut nevoie de Cate-
dră, Catedra a avut trebuință de Uniune. Profesorii Catedrei se numărau printre 
membrii influenți ai Uniunii. Eu, de exemplu, am avut (și) la Uniune mai multe 
funcții obștești, iar între 1983 și 1995, cu o scurtă întrerupere, am fost președintele 
ei. Spiritul comunitar l-am moștenit de la părinții baptiști. La baptiștii din Miche-
rechi domnea o solidaritate, o identitate de interese de care altundeva nu am dat 
în viață. În 1951, odată cu plecarea la Giula, m-am îndepărtat de lumea baptistă, 
dar viața mi-am trăit-o în acest spirit, am însușit de la ei gândirea în comunitate, 
pe care am încercat să o aplic în activitatea mea instructiv-educativă și activitățile 
pe care le-am desfășurat în cadrul Uniunii și peste tot unde m-au abătut valurile 
vieții. Aceste valori morale, profund umane, la care am ținut de-a lungul vieții, 
mi-au adus multe satisfacții, dând rost unei vieți puse în slujba prezervării unei 
mici comunități românești lăsată în afara României Mari, care a luat ființă cu în 
secol în urmă.

În 2007 am ieșit la pensie de la Catedra de română din Seghedin, la care am 
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predat literatura și cultura română timp de mai bine de patru decenii și pe care 
am condus-o între 1980-2003. De două decenii sunt președintele Autoguvernării 
Române din municipiul Szeged.

Seghedin-Cluj, 31 octombrie 2018.
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Confesiune și cultură națională
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Többszörösen kisebbségben
„Az öncsalás és az előítélet történelemformáló tényező.”

(Rákos Péter)

Jakab Attila, az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány ku-
tatója, „Többszörösen kisebbségben. A magyarországi román kisebbség vallási 
arculata és az ortodox egyház társadalmi szerepe” (Budapest, 2005) című ta-

nulmányának mottója szakmai szempontból lényeges kérdés elemezését kínálja. A 
Főglein Gizellától kölcsönzött, inkább eszményt, mint valóságot tükröző mondat 
így szól: „A nemzeti kisebbségek politikai, gazdasági, kulturális és jogi helyzetének 
alakulása - tulajdonképpen tértől és időtől, illetve létszámtól és etnikai összetételtől 
függetlenül a politikai demokrácia fokmérője”. Ha valaki veszi a fáradtságot, hogy 
áttekintse Magyarország reformkortól folytatott nemzetiségi politikáját, ugyancsak 
ellentmondásos, egyrészt önsorsrontó, másrészt a nem asszimilálódó kisebbsége-
ket alárendeltségben tartó politikával találkozik és nem demokratikus viszonyok 
kialakításával, mint minden európai nemzetállamban egyébként. Ebből kifolyólag 
az ország „politikai demokráciá”-ja eléggé deficitesnek tekinthető, ha az idézet va-
lóságtartalmának, s nemcsak jólhangzó, vágyakat, eszményeket tükröző jelentést 
tulajdonítunk. A történelmi valóság az, hogy sem demokráciáról, sem kisebbség-
barát, tényleges nemzetiségi jog-és esélyegyenlőségről Európában, néhány országtól 
eltekintve, nem beszélhetünk.

Egy ország nemzetiségi politikája lényegében az állam, illetve nemzet típusá-
tól függ. Közismert tény, hogy a nemzetállam jellegénél, berendezkedésénél fog-
va többségi akaratot és érdeket tükröz. Ezért a többség etnocentrikus felfogására 
épülő nemzetállam nemzetiségi politikája méltányos, politikai és kulturális 
szempontból igazságos nem lehet, amit saját nemzeti érdekben gondolkodó kuta-
tó, elemző általában figyelmen kívül hagy. Ebből következik, hogy a politikailag 
egy és oszthatatlan nemzetben való gondolkodást jellemző államban a nemzeti 
kisebbségek szükségszerűen kerülnek hátrányos helyzetbe, mégpedig a kollektív 
jogok el nem ismerése és a korlátozott nyelvhasználati lehetőségek miatt. Ráadásul 
a magát sokáig nemzetállamként, a területén élő lakosságot pedig etnikai hova-
tartozástól függetlenül az egységes magyar nemzet részeként definiáló Magyar-
országon a románság többségének ortodox vallása hosszú időn át csak „megtűrt” 
felekezet volt és még a két világháború között is erős nyomás nehezedett rá, hogy 
feladja nemzeti jellegét és betagozódjon a Moszkvához tartozó ortodox vallásba. 
Következésképpen a Főglein Gizellától vett idézet illuzórikus jellege nem csak a 
nemzeti kisebbségekre vonatkozik, hanem törvényszerűen a kisebbségek vallására 
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is. Különösen vonatkozik ez a keleti kereszténységhez tartozó ortodoxiára.
A többségi magyar és a kisebbségben tartott más nemzetiségű lakosság viszonya 

csak ebben a kontextusban, a nemzetállam dominanciájára épülő struktúrában 
értelmezhető helyesen. Jakab Attila tanulmánya sem ebbe a logikai rendszerbe il-
leszthető, hiszen a többség és a kisebbség viszonyrendszerét többnyire nem e felfo-
gás szerint elemzi. Nem kizárólag az ő módszeréről van szó, hanem egy általános 
tendenciáról. Különösen feltűnő ez az elmúlt évtizedek kisebbségkutatására, amely 
gyakran az események rekonstruálására, a kialakult helyzet konstatálására, rosszabb 
esetben szimpla statisztikai adatok kortól és tértől függetlenül történő felsorakozta-
tására redukálódott. E generációhoz tartozik Jakab Attila is, és dolgozatára részben 
ez a felfogás jellemző, amely akaratlanul is a többségnek „kedvez”, ezáltal a kisebb-
ség sorsának elemzése vákuumba kerül, mintha a többségtől teljesen függetlenül 
élné életét, kikerülve az ok és okozat összefüggésrendszeréből. Nem más ez, mint a 
nyugaton és az Egyesült Államokban szinte általánosnak mondható kollektív jogok 
elismerésének tagadása, a kisebbségi identitás magánügyként történő feltüntetése. 
Ennek célja a történelem során mindig is a kérdés politikai élének tompítása és a 
kisebbségi nyelvek és kultúrák másodlagos, lokális kérdésként való kezelése volt. 
Szélsőséges esetben a másság el nem ismerése.

Jakab Attila a trianoni döntés következtében Magyarország területén maradt ro-
mánság vallási arculatának bemutatására vállalkozik, ritkán tapasztalt előzékeny 
álláspontról, hiszen elemzését és megállapításait elsősorban hazai román kutatók 
munkáira alapozza. A tanulmány címében foglalt magyarországi román kisebbség 
vallási arculatának és az ortodox egyház társadalmi szerepének felvázolása annyiban 
inkonzekvens, hogy legalább annyi teret szentel a hazai románság általános helyze-
tének és különösen oktatásának, mint az ortodox egyház történetének és jelenének 
elemzésére. Ez logikusnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy a románság évszáza-
dokon át az ortodoxiában élte meg önazonosságát és a két világháború közötti kor-
szakig az egyház és az iskola elválaszthatatlan egységet alkotott. A trianoni döntés 
után Magyarország területén maradt románság helyzetét jól illusztrálja az 1927-ben 
Békés Vármegye főispánja által elrendelt felmérés. Sorra veszi a Békéscsabán, a Ké-
tegyházán és más településeken élő románság vallási helyzetét és kulturális életét, 
helyesen állapítva meg, hogy a legnagyobb gondot a pap- és tanítóhiány jelenti, ki-
emelve, hogy a háború után Magyarországon összesen öt ortodox pap maradt, s ez 
a körülmény ösztönzőleg hatott más, pl. a baptista vallásra való áttérésre. A magyar 
állam részéről megnyilvánuló bizalmatlanságról is említést tesz a szerző, ilyenek pl. 
az ortodox papok rendőri megfigyelése, a román ortodox egyház önálló szervezeté-
nek kiépítését akadályozó intézkedések, a papoknak a román kulturális élettől való 
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távoltartása, a magyar állam feltételek nélküli politikájának kiszolgálása. Bár a szer-
ző ismeri a hazai ortodox egyház történetét bemutató Teodor Misaroș Din istoria 
comunităților bisericești ortodoxe române din Ungaria (Giula, 2002) című munkáját, 
csak jelzésszerűen utal arra a kemény harcra, amelyet a román ortodox egyház ví-
vott önállóságának és identitásának megőrzéséért. A megnyugvást a második világ-
háború hozta meg, amikor is 1946-ban sor kerülhetett a román ortodox közösség 
intézményes megszervezésére, amelyet azonban a magyar állam csak 1951-ben vett 
tudomásul. A végső megoldást mégiscsak a Román Ortodox Patriarkátussághoz 
való csatlakozás jelentette, amely a második világháború utáni egyházellenes poli-
tika káros következményeitől óvta meg e törékeny, kislétszámú ortodox közösséget.

Figyelemreméltó a szerző Nemzet és vallás című fejezete, amelyben a vallás, 
a politika és a nemzeti hovatartozás összefonódásáról fejti ki véleményét, 
hangsúlyozva, hogy „az egyes ortodox teológiák alapját képező bizánci „teokrácia” 
tulajdonképpen a világi és az egyházi hatalom egységét jelenti, ami komoly kihatás-
sal van magára a közösség megszervezésére, illetve életére”. Abban igaza van a szer-
zőnek, hogy az ortodox nemzetfogalom alapja az etnicitás és, hogy a keresztény és 
nemzeti erkölcs a kettőt egybeolvasztja, de ez általában a többséget alkotó nemzet 
esetében rendelkezhet relevanciával. A kisebbségbe szorult nemzetrész viszont a 
nemzeti vallástól való határozottabb eltávolodás esetében nagymértékben csök-
kenti identitása megőrzésének esélyeit, amelyet a szerző elismer, de a felekezeti 
kötődés bizonyos körülmények között, a modernizálódó, globalizálódó világban 
hátrányt is jelenthet. Gondolatmenetéből mégiscsak az érdemel kitüntetett figyel-
met, amely arra irányul, hogy „aki ...a vallási kötődését veszíti el, az jobban kiszol-
gáltatott az asszimilációnak”. Abban teljes az egyetértésünk, hogy egy kisebbség 
esetében a közösségi identitás igen fontos alkotóeleme az ortodoxia és mindazok a 
felekezetek, amelyek az anyanyelv használatát megőrzik.

A szerző jó szolgálatot tesz közösségünknek azzal, hogy viszonylag kis terjede-
lemben felvázolja lényegében a hazai románság legfontosabb gondjait, problémáit 
és identitásának megőrzésében elért eredményeit, hangsúlyozva azt a mindnyá-
junk által helyeselt gondolatot, hogy „pontos és átfogó képet csakis a magyarországi 
román kisebbség történetének és a rá vonatkozó dokumentumoknak az alapos és 
tudományos feldolgozása után nyerhetnénk”.

Valóban, a „mozaikok” összeillesztésének nem csekély munkája vár a hazai 
román kutatókra, amely viszonyainkat, gyengülő identitásunkat és nemegyszer 
nagymérvű közömbösségünket ismerve - nem lesz könnyű feladat.

Conviețuirea – Együttélés, 2008. nr. 1-4. p. 90-93.
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Imaginea lui Andrei Șaguna în istoriografia 
română și maghiară

(1808-1873)

Prin comemorarea bicentenarului, în 2008, la Seghedin și 
Giula, apoi lansarea ideii neinspirate de a i se ridica lui 
Andrei Șaguna o statuie la Giula și, mai ales, împotrivi-

rea înverșunată a ungurilor, aduc în discuție la românii din 
Ungaria unele aspecte controversate ale vieții și activității mi-
tropolitului ortodox din Transilvania și Ungaria. După cazul 
Eminescu, care la noi mari valuri nu a făcut, s-a creat un alt 
caz, cazul Șaguna, pe care o parte a ungurilor continuă să-l 
facă trădător de patrie. Ceea ce reține atenția cercetătorului 
este marea deosebire în interpretarea și evaluarea rolului pe 

care ierarhul îl avusese în viața spirituală a românilor. Istoricii români, cu puține 
excepții, i-au creionat o imagine pozitivă, de mare arhiereu și conducător iscusit, 
istoricii maghiari, dimpotrivă, îl prezintă ca pe un dușman al ungurilor, unii fă-
cându-l drept aventurier politic și trădător de patrie. Această contradicție izbitoare 
ne determină să trecem în revistă opiniile mai importante ale istoricilor români și 
maghiari. Înainte de toate însă să constatăm că avem de a face cu un caz atipic: 
Anastasiu Șaguna intră în cultura română de la periferia sud-vestică a neamului. 
Vine dintr-o lume balcanică mixtă din punct de vedere etnic, până în zilele noas-
tre se discută, de exemplu, dacă mamă-sa, Anastasia Șaguna născută Mutsu (în 
acte Mucso) a fost sârboaică sau româncă. S-a născut într-o familie scăpătată de 
comercianți macedoromâni, dar datorită închiului bogat dinspre mamă, Atanasie 
Grabovszky, primește o educație aleasă, în credință romano-catolică, fiindcă tatăl 
său a trecut la această religie dominantă la unguri, de la care, la maturitate, 
Anastasiu revine la religia ortodoxă abandonată de tatăl său, Naum Șaguna, în 
1814. Primele clase le face la "școala grecească" din orașul natal Miskolc, iar după 
terminarea studiilor la gimnaziul catolic din Pesta, se înscrie la Universitatea cră-
iască tot din Pesta cu un atestat din care aflăm că după religie Șaguna e romano-ca-
tolic, iar după naționalitate "Hungarus" (numele latin al cetățeanului maghiar) și 
că este în top al 17-lea elev din cei 32 de elevi eminenți, respectiv din cei 103 de 
tineri care și-au terminat studiile liceale în 1826. La facultate studiază filosofia și 
dreptul în limba maghiară și, mai ales, germană, căci majoritatea cursurilor se 
țineau încă în această limbă. Nu știm ce limbă s-a vorbit în familie și în societatea 
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comunității macedoromâne, respectiv în "salonul literar" al lui Grabovszky. Cert 
este că Șaguna nici după studiile teologice din Vârșeț nu vorbea bine românește. 
Timp de aproape două decenii, cât a stat la sârbi, a vorbit mai mult sârbește. Și încă 
un paradox biografic dar nu și ultimul: Șaguna se duce să studieze teologia la „asu-
pritorii” ortodocșilor români, unde el este agreat de un episcop sârb care are sen-
timente de antipatie față de români. Care e explicația? La această întrebare și la 
multe altele încearcă să răspună istoricul Ioan Lupaș.

Punctul de plecare al cercetătorului ardelean este destinul unui "om mare", "în 
sânul unui popor mic și înapoiat", a omului "doritor de progres", care "prin puterea 
talentului", "săvârșește fapte mari", întemeiază înstituții "menite să adăpostească 
pentru veacuri înainte viața culturală, religioasă, socială sau economică a nea-
mului din care face parte". "O asemenea fericită excepție a fost pentru neamul și 
biserica noastră strămoșească mitropolitul Șaguna", ține să accentueze de la bun 
început. Calea vieții a lui Șaguna fiind atipică, autorul recurge la teza: împrejurări-
le extraordinare necesită oameni excepționali și soluții deosebite. Astfel, succesele 
lui Șaguna sunt atribuite, cum reiese din prefața lucrării scrise în temnița de stat 
din Seghedin, în 1908, faptului că timp ce "viața cu luptele ei neîndurate zdro-
bește pe unii, înalță vrednicia și pregătește triumful –pe seamă altora, din cei din 
urmă făcând parte Andrei Șaguna." "Factorii care au contribuit la realizarea operei 
mărețe a lui Șaguna " sunt, spune autorul, "însușirile sufletești și întelectuale... în-
treaga personalitate a lui Șaguna", precum și "împrejurările vremii, în care a trăit".1

În această ordine de idei integrează Lupaș nu numai răspunsurile la desele zi-
gzaguri ale vieții și activității lui Șaguna, ci și răspunsul la întrebarea de ce se duce 
să studieze teologia la Vârșeț, la sârbi, deci. " Date sigure aspura motivelor, care au 
putut să îndemne pe Șaguna a pleca în 1829... la Vârșeț, ca să învețe teologia –nu 
avem, dar credem a nu greși presupunând că, între altele, și menționata tendință 
de emancipare bisericească națională, care preocupa în acel timp pe toți românii 
buni și luminați, va fi influențat asupra hotărârii lui și a familiei sale, care la sfătuit 
să facă pasul acesta".2

Tânărul în care Lupaș vede "un mântuitor al bisericii" "disprețuite și nedrep-
tățite" a românilor3, la Vârșeț este trimis în casa episcopului de origine română 
Maxim (Moise) Manuilovici (1829-1834), care era "în relații de prietenie cu fami-
lia Grabovszky", iar mai târziu, Șaguna, într-o disertație, îl laudă pentru că "pe 
timpul lui Maxim Manuilovici..., cântările bisericești în catedrala de la Vârșeț se 
săvârșeau românește și sârbește".4 Carlovițul îi oferă carieră-fulger. Cu "temeinicile 
cunoștințe câștigate în decursul studiilor universitare, va fi ajuns repede a pătrun-
de multe chestiuni mai bine decât profesorii săi." În ultimul an al studiilor, mi-
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tropolitul Ștefan Stratimirovici (1790-1837) "îi oferă postul de profesor la teologia 
din Carloviț, îndeplinând și funcția de secretar al mitropolitului"5. Carlovițul e cel 
mai potrivit loc de a cunoaște "tainele politicii sârbești", deoarece biserica era și la 
sârbi cea mai importantă instituție națională, "în cadrele căreia au știut să apere 
cu bibăcie privilegiile națiunii sârbeștii primite la 1690."6.Prin urmare, mitropoliții 
sârbi "învârteau cu iscusință politica dinastică, devenită, la sârbi, o tradiție națio-
nală". Mai târziu se va vedea, cât de bine a însușit și aplicat Șaguna această politică 
pro-dinastică. Numai că acest Stratimirovici, care "era foarte bine văzut și sprijinit 
la Curtea din Viena", "față de români simțea o ură, pe care nu putea sau nu voia... 
să o ascundă".7 Aceeași ură o nutrea și față de unguri, deosebirea era doar atât că 
asupra românilor a putut domina, de unguri depindea. Nu cunoaștem atitudinea 
lui Șaguna față de această stare de lucruri, ea a trebuit să fi fost, măcar în aparen-
ță, tolerantă, altfel nu ar fi fost "intrat în voia lui Stratimirovici, care îl înaintează 
repede în titluri și funcțiuni, după ce intră în cinul monahal la 1 noiembrie 1833, 
luîndu-și în călugărie numele Andrei".8 Șaguna rămâne un om de încredere și al 
urmașilor lui Stratimirovici: Ștefan Stancovici (1837-1842) și Iosif Rajacici (1842-
1861). Sub ei este înaintat la treapta de protosinghel (1838), arhimandrit la mă-
năstirea Hopovo, iar apoi arhimandrit la mănăstirea Covil (1846). În anii petre-
cuți la mitropolia sârbilor din Carloviț, Șaguna a cunoscut nu numai problemele 
Impriului ajuns în pragul unor mari prefaceri politice și sociale, ci și necesitățile 
culturale ale popoarelor trezite la conștiință națională. Când, în 1845, se stinge din 
viața episcopul Vasile Moga, Carlovițul are deja omul de încredere pentru scaunul 
episcopal din Sibiu, un om cu o pregătire profesională excelentă, dar și cu ambiții 
care ușor pot fi transformate, în val-vârtejul revoluționar, în profetism național, 
iar apoi în martiraj.

Carlovițul era convins că în persoana arhimandritului Andrei Șaguna, la 27 iu-
nie 1846, sosește la Sibiu de vicar general al bisericii ortodoxe române un adept și 
un om de încredere al lui, susținut atât de Rajacici, cât și de Curtea vieneză. Așa a 
fost primit și de românii transilvăneni, "cu răceală și neîncredere". Șaguna era nu 
numai necunoscut, se mai zvonea că nu este român, ci sârb, impus de Viena, fără 
a-l fi poftit cineva din Ardeal."9 Este mult adevăr în această rezervă a ardelenilor, 
dar incontestabil că nu prea știau nici ei de ce fel de om ar avea nevoie pentru a 
fi treziți din amorțeala seculară. Se trezesc însă numaidecât, căci la 21 august-2 
septembrie 1846, Șaguna își începe activitatea cu o "mână de fier a orânduitoru-
lui înțelept", cunoscând în el nu numai un "ierarh", ci și un conducător energic, 
viguros; nu numai un duhovnic, ci și un cărmuitor conștient de necesitățile poli-
tico-sociale ale poporului său și decis să lupte pentru susținerea acestora. Oricum, 
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Șaguna reprezenta o titudine mai modernă, mai combativă decât procursorii săi, 
în unele privințe comparabil cu episcopul unit Ioan Inochentie Micu-Klein (1692-
1768), primul care "a dezvoltat [la români] un program de edificare instituționa-
lă, culturală și politică cu o viziune amplă".10 În epoca marilor reforme politice 
și sociale, după o păstorie îndelungată (1810-1845) a lui Vasile Moga, desfășurată 
în împrejurări politice vitrege însă11, așteptările românilor erau mari, iar perso-
nalități cu autoritate nu aveau. Greco-catolicii Simion Bărnuțiu, Aron Pumnul, 
Timotei Cipariu, George Bariț aveau o pregătire excelentă, dar erau dezbinați, înlă-
turându-și episcopul filomaghiar Ioan Leményi, care la Adunarea Națională de la 
Blaj din 3/15 mai 1848 prezidează, alături de Andrei Șaguna, lucrările acestor zile 
istorice memorabile, dar apoi dispare din viața publică, împovărat de o sumedenie 
de calomnii. Se ridică nou-venitul Adrei Șaguna, care surprinde prin reformele 
ecleziastice, prin promtitudinea cu care se împune nu numai în viața episcopiei 
pe care o administrează, ci și în viața politică și socială a marelui principat tran-
silvănean. Meritul încontestabil și de mare importanță în reformarea vieții sociale 
a românilor ortodocși au fost instrucțiunile educaționale date preoților de la țară, 
din care Șaguna intenționa să facă un model de urmat pentru lumea satului. După 
Șaguna, preotul, "cânștigându-și folositoare cunoștințe", trebuie "să fie în stare a 
cuvânta din timp în timp către popor cu spor și cu folos, și a-i putea arăta calea că-
tre fapte bune, care spre sfârșit se cuvine să aibă o viață neprihănită, purtare bună 
întru toate, și în tot locul ca o trâmbiță bine răsunătoare să deștepte pe toți spre 
cucernicia cu adevărat creștină și spre frica lui Dumnezeu".12 Nimeni, până la el, 
nu a avut o susținere atât de explicită din partea factorilor decizionali: autoritățile 
maghiare, guberniul transilvănean, Carloviț și Curtea de la Viena. Șaguna exce-
lează prin capacitatea de a-și impune interesele, totul se petrece în jurul lui cum el 
crede de bine, de aceea mulți sunt cei care văd în el un om care-și urmărește numai 
propriile interese. După moartea lui Moga, preoțimea dorește să-și aleagă episcop 
din rândul ei, iese învingător însă cel care a primit la alegerea de la Turda (în 1847) 
cele mai puține voturi –Andrei Șaguna, "străinul", act prin care, cred localnicii, 
se încalcă principiul la care țineau ca la o reală cucerire, și anume dreptul de a-și 
alege ierarhul din propria comunitate. Altele sunt însă criteriile aplicate la alegerea 
noului episcop, pentru că intră în calcul și interese politice. Șaguna răspunde 
delegației care apare în fața lui cu cererea să nu candideze cu certitudinea faptului 
îndeplinit: "Dacă nu mă vreți voi pe mine, vă vreau eu pe voi, și să știți că eu voi fi 
episcopul vostru". Decizia a fost luată așadar în altă parte și atunci când Șaguna a 
fost trimis la Sibiu de vicar general. Cancelarul Samuil Jósika a considerat că e mai 
important să dea Transilvaniei "un episcop de o inteligență superioară și o energie 
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precum o avea el însuși", cum spune Bariț.13 Șaguna rămâne recunoscător autori-
tăților maghiare, Carlovițului și "marelui nostru Monarh" și dă dovadă de o per-
fectă loialitate față de autoritățile maghiare și austriece deopotrivă. La solicitarea 
guvernului ardelean, Șaguna, la boboteaza din anul 1847, la cererea autorităților se 
implică personal în acțiunea de capturare a avocatei Ecaterina Varga, care de ani 
de zile susținea interesele țăranilor români din Munții Apuseni (localitatea Bu-
cium) într-un proces contra fiscului, fapt pentru care guvernatorul Transilvaniei, 
contele Teleki József "i-a mulțumit lui Șaguna, exprimânu-și plăcerea prea înaltă 
(legfelsőbb tetszés) pentru rezultatul intervenției..."14 Cazul Ecaterina Varga a făcut 
valuri de-a lungul istoriei, fiind îndreptat împotriva episcopului. "... Cu privire la 
acest caz... unii au încercat, dar fără succes, a făuri un titlu de merit deosebit pen-
tru Șaguna, alții... și-au dat toată silința să făurească o armă veninoasă împotriva 
lui Șaguna, până era în viață, și prilej de ponegrire a memoriei lui, după moarte", 
spune Lupaș.15 Trebuie însă să pomenim de o circumstanță importantă când vor-
bim despre ridicarea cam haiducească a lui Șaguna împotriva "doamnei moților", 
cum o numeau moții, poveste evocată de Bariț: "de la arhipăstorii românilor se 
cerea, cu jurământ, răspundere personală pentru ținuta păciuită a poporului, în-
tocmai cum erau tratați episcopii gr[eco]-răsăriteni și în imperiul turcesc."16 Ori 
de câte ori apar tulburări sociale la românii din Transilvania, ierarhii ortodocși 
sau greco-catolici sunt trimiși să-și liniștească poporul, drept urmare, "să-și pună 
viața proprie în joc."17 Evident, și cariera, și prestigiul. De ce avocata maghiară, 
după unii "o ființă cu totul misterioasă", nu de către autorități a fost înlăturată din 
comunitatea românilor și de ce au solicitat contribuția vicarului? Înainte de toate, 
pentru că Ecaterina Varga a venit în susținerea unor drepturi legale, a unui "privi-
legiu" moștenit "încă din timpurile principilor naționali", în al doilea rând fiindcă 
chestiunea avea o vădită conotație național-politică. În cazuri similare conflictuale 
aparatul de stat întorcea cu precădere responsabilitatea asupra ierarhului confesio-
nal, în caz că acesta era partener. Andrei Șaguna a fost un bun partener, deoarece 
a avut ambiția și, să recunoaștem, aptitudinea de lider, era în pragul alegerilor sale 
de episcop, iar despărțirea bisericii de stat încă nu era actuală în Imperiul Habs-
burgic. Dar, cum bine constată Lupaș, conducerea unei episcopii atunci trebuie să 
fie nu numai bisericească, ci "mai mult politică", iar un ierarh mai talentat românii 
nu aveau. Cariera politică a lui Șaguna începe cu capturarea și darea pe mâna auto-
rităților a avocatei Ecaterina Varga din 1847 și durează până la semnarea pactului 
dualist din 1867.

După ce este instalat de episcop numai cu câteva zile înainte de Marea Adunare 
Națională de la Blaj, era firesc ca și cu acest prilej să joace un rol determinant. Am 
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văzut, în cazul Ecaterinei Varga, cum autoritatea de ierarh este extinsă asupra vie-
ții politico-sociale a românilor. Considerându-se drept conducător al neamului, la 
Blaj și nu numai, se întâmplă, de fapt, ceea ce Șaguna credea de bine, ajutat fiind, în 
primul rând, de Simion Bărnuțiu și George Bariț. Ocupându-și scaunul de preșe-
dinte "sub flamura austriacă și națională", Șaguna propune: "cuvântările să purcea-
dă din credință către monarh și respect către mai mare, însuflând poporului acea 
speranță cum că națiunea română își va dobândi cât mai curând de la prea Înaltul 
tron tot ce dorește pe principiile dreptății, libertății, egalității, frățietății."18.Cei doi 
episcopi, Andrei Șaguna și Ioan Leményi, s-au opus dorinței autorităților de a ți-
nea adunări pe criterii confesionale, demonstrând unitatea politică a românilor 
transilvăneni, unitate care nu a fost de lungă durată, de fapt până la declanșarea 
războiului civil din toamna anului 1848. Rolul de conducător în toate momentele 
revoluției și ale mișcării naționale din perioada pașoptistă are să-l dețină Andrei 
Șaguna, susținut în primul rând de elita intelectuală a greco-catolicilor, Simion 
Bărnuțiu, George Bariț, Timotei Cipariu.

Istoricul Lupaș consideră că "zilele de frăție" națională din 3/15 mai 1848 de la 
Blaj au fost posibile datorită faptului că "căpeteniile uniților și neuniților... au putut 
pentru 3 zile impune tăcere pizmelor religioase", iar această "înfrățire româneas-
că" e, în mare măsură, meritul lui Șaguna, care „și-a pus la o parte preocupările 
confesionale" și a dat întâietate problemelor "de ordin național-politic".19 Numai că 
omniprezența lui Șaguna, în cazul acesta, înseamnă neutralizarea elanolui revolu-
ționar și al caracterului "liber" al lucrărilor, care au fost conduse după "instrucțiu-
nile regescului guvern", iar oratorii trebuia să-și exprime credința față de monarh 
și respectul față de cei "mai mari". În instrucțiunile guvernului transilvănean, ci-
tite și explicate de Șaguna, se mai cerea: "Să nu se agite masele populare." Astfel, 
la propunerea lui Bărnuțiu, "revoluția" românilor transilvăneni este proclamată de 
adunare generală națională a națiunii române din Transilvania.20

La Blaj este ales, cine altul? tot Șaguna de președinte al comitetului național 
permanent și de conducător al delegației care trebuia să ducă la Viena petiția nați-
onală, care cuprinde, în 16 puncte, revendicările politice și culturale ale românilor 
ardeleni. Numeroasa delegație pleacă la drum numaidecât, Andrei Șaguna, "iscu-
situl diplomat", nu se grăbește, căci numai la două săptămâni de la adunarea națio-
nală urma, la 29 mai, ședința dietei la Cluj, iar pe ordinea de zi figura votarea unirii 
Ardealului cu Ungaria. Românii au fost reprezentați în dietă de Leményi, vicarul 
Constantin Papfalvi de Hunedoara, Gligor Manok și avocatul Alexandru Bohățel, 
care a susținut cererea românilor de a fi recunoscuți ca națiune, cerându-i-se să 
renunțe la ideea aceasta, fiindcă noua constituție prevede "egalitatea personală de 
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drepturi, iar nu pe încorporare de națiuni"21.Votarea unirii s-a făcut prin aclama-
ție, în unanimitate. În învălmășeala din cameră și stradă Leményi nu avea cum să 
se opună voinței ungurilor înflăcărați. Fiind filomaghiar, pledând pentru unire, 
pentru unitatea românilor din Imperiul Habsburgic, Leményi se pune în conflict 
cu revendicările formulate la Blaj, fapt care acum reiese la iveală. Că, în ciuda apa-
renței unității naționale de la Blaj, românii din Transilvania nu au reușit să ajungă 
la un consens în privința unirii cu Ungaria, reiese și din o circulară a lui Leményi 
din 26 iunie 1848, în care scrie: "Iată uniunea cu Țara Ungurească s-a făcut și prin 
împărat s-a întărit. Prin unirea aceasta cea mai mare parte a nației noastre, care 
până acum se socotea numai suferită, nu numai de slujbele domnești s-a mântuit, 
ci întru toate asemenea dreptul cu celelalte națiuni a dobândit, toți sunt nu numai 
slobozi, dar și cetățeni ai Țării Ungurești. A încetat deosebirea între maghiari, 
români, sași și secui. Toți asemenea drepturi avem…"22 Nu avem însă date certe 
despre opinia lui Șaguna cu privire la unirea Transilvaniei cu Ungaria.

În dietă, revendicările sașilor și românilor nu au fost dezbătute, de aceea cele 
două naționalități nu recunosc valabilitatea unirii. Faptul că unirea se făcuseră 
în aceste împrejurări, într-o perfectă armonie cu Viena, iar monarhul semnează 
actul unirii într-un timp foarte scurt, la 10 iunie 1848 (sancționarea definitivă 
numai în 1867), ar fi trebuit să dea de gândit lui Șaguna și celorlalți conducători 
români filomonarhi.

În aceste împrejurări politice se duce, în sfârșit, Șaguna la Viena, dar, în drum, 
se oprește la Pesta, pentru a purta tratative cu guvernanții maghiari, unde este 
tratat, ca și la Viena de altfel, cu ideea împărtășită de Wesselényi lui Leményi încă 
la Cluj: după unirea celor două state, cetățenii Ungariei se vor bucura de aceleași 
drepturi civile, garantate prin o "lege specifică". Astfel, românii se reîntorc de la 
Viena fără nici un rezultat, pentru că, așa cum spune Silviu Dragomir, "românii 
din Ardeal nu reprezentau, în acel moment, un factor politic, de care Curtea, cu 
toată slăbiciunea ei, să fi fost obligată a ține seamă."23

De la Viena, Șaguna se reîntoarce la Pesta, pentru a participa la lucrările noului 
parlament, în care aveau reprezentanți și românii. La Pesta, Șaguna încearcă să 
obțină ceea ce nu a reușit la Viena, deși se pune problema dacă membrii comi-
tetului național se mai pot considera mandatari ai națiunii române. Participă și 
la ședințele comisiei regnicolare, în care a început dezbaterea legilor cu privire la 
unirea Transilvaniei cu Ungaria. Demersurile sale pentru egalitatea în drepturi 
naționale și confesionale sunt întrerupte, fără nici un progres. Atacul lui Jellasici, 
în 11 septembrie, și masacrul din 28 septembrie a generalului Lamberg marchiează 
dezlănțuirea războiului civil în Ungaria și Ardeal. Șaguna se reîntoarce de la Pesta 
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la Sibiu, pentru că viața lui era în pericol. Întrerupe legăturile o guvernul maghiar, 
începe să colaboreze tot mai intens cu generalul Puchner, comandantul general al 
trupelor austriece. Comitetul național român în 20 octombrie 1848 cheamă româ-
nii la arme împotriva armatei maghiare în care luptau și soldați români.

Situația politică și la Sibiu era haotică, domnul atotputernic al Curții din Viena 
deveniseră generalul Puchner, iar împrejurările de război pretindeau certitudine, 
încredere, devotament. Protagoniștii vieții politice a românilor și sașilor, pentru a 
nu fi înlăturați și suspectați sau acuzați că țin cu guvernul unguresc, au fost nevoiți 
să se destăinuie. Bariț spune că "generalul provocase pe episcopul Andrei în ter-
meni categorici ca să iasă pe față cu "credeul" său politic, pe lângă amenințarea de 
a fi trimis și internat în Alba Iulia, precum li se întâmplaseră la vreo trei persoane 
bisericești din Blaj".24 Prin urmare, decizia celor doi episcopi nu mai poate fi amâ-
nată. Despre Leményi se știa că este de partea ungurilor; și angajarea filomonarhă 
a lui Șaguna era evidentă, nu era însă explicită atitudinea sa față de guvernul revo-
luționar maghiar, față de unirea celor două țări, Transilvania și Ungaria. Primul 
pas al îndepărtării de unguri Șaguna îl face prin circulara din 18 octombrie în 
care cere românilor să se supună ordinilor generalului Puchner, inclusiv legiunile 
conduse de Avram Iancu. La numai trei zile, Leményi, în circulara din 21 octom-
brie 1848, chiamă la respectarea legilor, dar, spune el, se înșeală cei care luptând 
împotriva ungurilor pot veni în apărarea Împăratului. Prin aceasta, căile celor 
doi episcopi se despart definitiv și mărturisit. Într-o proclamație a comitetului 
național, semnată de Bărnuțiu și Bariț, Leményi este condamnat și acuzat cu tră-
darea Împăratului și a intereselor poporului român, cerând ca românii să nu aibă 
încredere în el, în Kossuth și delegatul guvernului maghiar, Vay. La 9 noiembrie, 
Leményi este înlăturat din postul de episcop. Șaguna a stat mult timp pe gânduri, 
miza era foarte mare. Până la urmă, nu a fost o decizie proprie și liberă, pentru că 
și el, și comitetul național stăteau deja sub conducerea autoritară a lui Puchner. 
Mai precis: rămânerea în tabăra ungurilor ar fi însemnat pentru Șaguna ceea ce a 
însemnat și pentru Leményi: înlăturarea din fruntea episcopiei, o năruire totală. 
Șaguna rămâne lângă turma lui și împărat, făcându-se, vrând-nevrând, "dușma-
nul" ungurilor. Cotitura definitivă este făcută de Șaguna în ultimile zile ale anului 
1848.

În fruntea Imperiului stătea, din 2 decembrie, tânărul împărat Francisc Iosif, în 
Transilvania generalul Puchner nu vedea altă cale de salvare pentru Monarhie a 
Transilvaniei decât chemarea trupelor rusești în ajutor. Tot a generalului Puchner 
a fost și ideea ca sașii și românii, împreună, să ceară ajutor militar. Șaguna a fost 
pentru, membrii comitetului național s-au opus chemării ca "trupele străine să se 
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facă în numele națiunii române, căci aceasta ar fi o minciună".25 Până la urmă s-a 
ajuns la un compromis: trupele rusești să fie chemate nu în numele Transilvaniei, 
în numele celor două națiuni sau a comandamentului militar austriac, ci numai 
în numele orașelor Sibiu și Brașov. În fruntea deputăției de delegați la generalul 
Lüders, comandantul trupelor rusești din Muntenia și Moldova au stat Șaguna și 
neamțul Gootfried Müller. La București au fost primiți foarte urât, în timp de 48 
de ore Șaguna a trebuit să părăsească teritoriul țării.

Schimbarea la față a lui Șaguna, "care și el trecea în ochii românilor ca maghiari-
on", a fost o mare surprindere și pentru adepții lui apropiați. Bariț comentează 
marea întorsătură, abaterea "așa curând de la credința sa politică anterioară"26 în 
felul următor: "Când a primit periculoasa misiune de a pleca și a cere ajutor stră-
in, în opinia austriecilor s-a reabilitat pe deplin, din contră, în ochii revoluției 
ungurești el își subscrie cu mâna sa sendința de moarte", precum se cunoaște clar 
din cunoscuta scrisoare a lui Kossuth, adresată deputatului nefericit Ioan Dragoș, 
datată Debrețin 26 aprilie 1849. Atunci nu numai ungurii, ci și mulți români, mai 
ales cei din Ungaria, erau de acord cu Kossuth, care în această scrisoare îl numește 
pe Șaguna "trădător de patrie." Kossuth este dispus "ca în numele păcii și al iubirii 
să aruncăm văl asupra delictelor politice din trecut, însă cu excepția acelui om, 
care a abuzat în mod infam de înalta sa poziție bisericească și de încrederea popo-
rului și călcând în mod rușinos datoriile sale către Dumnezeu și către patrie, nu 
numai a amăgit poporul român la răscoală și prin aceasta a fost îndemnătorul la 
atâta prăpădire și vărsare de sânge, ci s-a dejosit încă și la acea trădare de patrie 
ce nu se poate ierta niciodată... Numele acestui om este Andrei Șaguna, asupra 
capului căruia multul sânge ce s-a vărsat strigă răzbunare dreaptă și care, precum 
este declarat de trădător de patrie, așa nu poate avea parte de iertare pe acest pă-
mânt."27 Această etichetare a lui Kossuth s-a păstra până în zilele noastre la ungurii 
cu o conștiință națională neclintită. Aceasta este explicația de ce, când s-a propus 
amplasarea unei statui a mitropololitului Șaguna în orașul Giula (în Ungaria), po-
liticienii de dreapta s-au opus numaidecât, iar partidul Jobbik era gata să cheme 
populația la demonstrație.

Fără a mai insista asupra meritelor culturale incontestabile și a demersurilor 
performante pentru reînființarea Mitropoliei ortodoxe române (1864), nu ne mai 
rămâne decât să constatăm faptul că eforturile politice pe care el le face în numele 
poporului român, oricât de importante ar fi ele, nu puteau să dea roade fiindcă 
comunitatea pe care o reprezenta încă nu constituia o forță politică competitivă. 
E de văzut în ce măsură această politică națională a românilor transilvăneni a in-
fluențat politica față de naționalități a regimului dualist. Numeroasele lui petiții, 
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călătorii, audiențe la Împăratul păreau, după toate acestea, pur și simplu o luptă 
cu morile de vânt, cu atât mai mult cu cât naționalitățile nu mai depindeau de 
Viena, ci de Pesta. Cele două centre administrative ale imperiului dualist au ținut 
într-o adevărată capcană naționalitățile care după ce și-au dobândit drepturile ci-
vice și culturale, s-au întors împotriva luptei pentru independență statală a patriei 
comune. Naționalitățile din Imperiu, nici chiar croații și cehii nu au fost destul 
de puternici pentru a constitui pârghia balanței între austrieci și unguri, când, 
în 1867, cei doi mari rivali sunt nevoiți să-și unească forțele pentru a putea ține 
laolaltă Imperiul.

Aceste împrejurări, caracterul extrem de complex al problemei duc la interpre-
tări deosebite, confuze și contradictorii. Nicolae Iorga, pentru a face mai limpe-
de discrepanța dintre lumea aristocrată pestană în care s-a socializat Șaguna și 
societatea românească din Transilvania, face o remarcă interesantă dar greu de 
interpretat: "națiunea românească de dincolo [din Ardeal], la începutul veacului al 
XIX-lea, nu avea nevoie de Șaguna, sub nici un raport. O viață întreagă s-a zbătut 
el ca să împace națiunea română cu superioritatea lui și n-a izbutit. A trăit niște ani 
teribili la sfârșit. Toată activitatea politică a românilor se îndepărtase de la el. Era 
socotit ca un greșit... a fost alăturat de coaliția incapacităților și a nepregătirilor, 
care de cele mai multe ori are biruința împotriva oamenilor ce-și simt o menire 
pe lume." Iorga conchide: "... prin calitățile lui, Șaguna nu era chemat a juca un rol 
mare între români. Românii aveau nevoie de altceva..." Iorga face aluzie la o even-
tuală discordie interioară, la părerea de rău a lui Șaguna pentru faptul că nu a ră-
mas la catolicism. "Nu i-a bănuit nimeni ortodoxia, dar românitatea i-a bănuit-o, 
și chiar conștiința românească căpătată mai târziu i-au bănuit-o mulți..."28

Multe au fost "bănuielile" și dezaprobările și la românii din Ungaria. Atacurile 
veneau, mai ales, din partea elitei uniților. Alexandru Roman, șeful Catedrei de ro-
mână din Pesta, într-o scrisoare adresată în 1868 lui Bariț, vorbește despre Șaguna 
ca despre "un bandit", care până la vârsta de 18 ani a fost calvinist  romano-catolic 
-n. n. , apoi s-a dus la Carloviț și s-a făcut călugar sârb; acest om trebuie nimi-
cit pentru totdeauna și discreditat în fața întregii națiuni."29 Și mai intolerant este 
Grigore Moldovan, un alt șef de catedră, la Universitatea din Cluj, care a scris o 
carte de aproape 200 de pagini împotriva lui Șaguna, cu titlul " Șaguna András", 
în care îi reproșează frecventele schimbări la față, trecerea de la o religie la alta, 
lipsa de conștiință națională, goana după interese personale, făcându-l un simplu 
"aventurier politic". Ideile lui sunt, din păcate, și azi principala sursă de inspirație 
pentru toți cei cărora le vine pofta de a lovi în Șaguna.

În conștiința istorică a elitei maghiare s-a împământenit blestemul cuprins în 
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scrisoarea citată a lui Kossuth pe care Ioan Dragoș o ducea în primăvara anului 
1849 lui Avram Iancu: toate conflictele româno-maghiare pot fi date uitării, Șa-
guna însă nu poate fi iertat. I se mai reproșează lipsa de caracter, lipsa de loialita-
te cetățenească etc. Și totuși nu pot scăpa de Șaguna, ceea ce înseamnă că este o 
personalitate istorică importantă. Evident, Șaguna este important pentru români. 
Chiar dacă ar fi fost după mamă sârb, cum afirmă Grigore Moldovan, fără să ofere 
însă argumente. Atunci, în acele momente de o maximă intensitate când oameni 
se zbăteau între viață și moarte, nici Șaguna nu a putut sluji simultan doi stăpâni. 
Când a decis să se ducă la București, la frații săi care tremurau de ruși și turci, să 
solicite ajutor militar de la Lüders, generalul trupelor rusești, nu s-a dus pentru a-i 
trăda pe unguri, ci pentru că numai în felul acesta își putea demonstra fără echi-
voc, mai precis numai în felul acesta era capabil să-și reafirme fidelitatea de altfel 
neîntreruptă față de Habsburgi.

A greșit oare episcopul? Iorga spunea că la Șaguna confesionalul a învins națio-
nalul, sugerând ideea că biserica a fost pentru el mai importantă decât națiunea, 
poporul. De ce ar fi aceasta o greșală în cazul unui om credincios? Scopul, mărtu-
risit, al lui Andrei Șaguna a fost reînființarea mitropoliei ortodoxe desființate în 
1700. Scopul, nemărturisit, era obținerea demnității de mitropolit. Nici acest scop 
nu i se poate reproșa, dar explică de ce el, Șaguna, și nu altul s-a dus la București. 
Pentru lumea laicizată, dar cu o ținută morală, substituirea intereselor bisericii 
unor interese personale este condamnabilă. Numai că din reconstituirea mitro-
poliei au profitat mult mai mult credincioșii ortodocși români decât mitropolitul 
Șaguna. Prin demersurile, nu o dată condamnate de unii, ale lui Șaguna (petiții, 
audiențe, ploconeli etc.) a putut fi redată demnitatea ortodocșilor români. Cazul 
Șaguna demonstrează faptul arhicunoscut deja: în epoca modernă, de după 1848, 
biserica nu-și poate îndeplini misiunea în mod corect, ireproșabil în caz că se im-
plică în viața politică. Concesiile, greșelile chiar, pe care le-a făcut Șaguna și nu 
numai au fost în detrimentul legilor creștine. Nu întâmplător, separarea bisericii 
de stat, de conducerea politică era, deja în epoca lui Șaguna, o necesitate socială, 
care în Imperiul Habsburgic, respectiv în Austro-Ungaria, a fost tradusă în viață 
cu întârziere, ceea ce a reținut într-o oarecare măsură progresul social.

Se spune, pe bună dreptate, că Șaguna a fost o personalitate tare, dezbinătoare. 
Șaguna a fost, înainte de toate, o figură de precupeți deloc condamnabilă, formată 
intelectualicește la comercianți macedoromâni din Pesta și Viena. Această ramură 
a românimii numai cu aceste mijloace a reușit să supraviețuirească, aproximativ 
două secole, nu mai mult. Este evident că Șaguna nu a fost un tip de preot, îmbrăți-
șarea acestei misiun ar putea fi chiar o greșală fatală a fiului unui comerciant neta-
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lentat, Naum Șaguna. Cert este însă că a avut talent politic. Alta a fost viața politică 
a românilor din Imperiu înainte de el și alta după el. Iar când este îndepartat din 
politică, apare un alt român, tot de la periferie și preia ștafeta –Mihai Eminescu. 
Șaguna și Eminescu, două personalități reprezentative ale românilor din secolul 
națiunilor și al naționalităților, amândoi mâncând, mult timp, pâine de minoritar. 
Așadar, majoritatea națională (centrul) se poate mândri cu contribuția periferiei la 
propășirea națională.
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Înrâurirea Reformei asupra formării 
identității naționale a românilor 

din Ungaria și Transilvania

Reforma este o parte integrantă a culturii europene. Răsare din solul fertil 
al Renașterii, care „înseamnă individualism, spirit critic, cinstirea fru-
mosului și un anume sens al politicii.”1 Popoarele europene, cele occi-

dentale în primul rând, prin Renaștere se despart de cultura și civilizația Evului 
Mediu și se îndreaptă spre ceea ce numim modernitate, spre o cultură care iese 
din sfera cunoștințelor religioase și tinde spre o satisfacere mai amplă și nuanțată a 
necesităților spirituale ale omului modern, care se caracterizează, înainte de toate, 
printr-un spirit critic care zguduie din temelii vechile structuri culturale și sociale 
ale epocii feudale. „Prin individualism și prin corolarul său, spiritul critic, spune 
un istoric român, Renașterea se distinge radical de Evul Mediu și stă la temelia 
vremurilor noi.”2 Acest spirit nou, această revoluție spirituală sunt îmbrățișate și 
amplificate de Reforma religioasă, cu ramificații în toate compartimentele vieții 
sociale. Apare în Occident și se îndreaptă împotriva catolicismului, dar, într-un 
timp relativ scurt, valurile ei se izbesc și de zidurile confesiunilor orientale orto-
doxe.

Când, la 31 octombrie 1517, Martin Luther își afișa pe poarta templului din Wit-
tenberg cele 95 de teze cu privire la reformarea catolicismului, generând trans-
formări confesionale și sociale nebănuite, Ungaria era în pragul unei catastrofe 
naționale. Dezbinările și luptele acerbe pentru tronul regatului ungar au anihilat 
puterea centrală și au facilitat reușita invaziei otomane. Turcii, în urma victoriei 
strălucite de la Mohács, în 1526, ocupă partea de sud-vest a Ungariei, iar în 1541 
cetatea din Buda. De la această dată, Regatul ungar rămâne mult timp un stat 
fragmentat, cu o autonomie limitată, dependent atât de turci cât și de austrieci, iar 
ungurii catolici într-o permanentă luptă cu curentele protestante. Ponderea vieții 
confesionale și sociale a ungurilor este plasată, după fragmentarea în trei părți a 
Ungariei, în Transilvania, unde națiunile conlocuitoare numai cu chiu și vai ajung 
la o înțelegere reciprocă în privința cultelor, căci, la începutul secolului al XVI-lea, 
dominantă era apartenența confesională și nicidecum cea națională. Naționalita-
tea și naționalismul primesc prioritate cu două secole mai târziu. Acest fapt trebuie 
relevat, deoarece unii istorici continuă să considere că răspândirea ideilor calvinis-
te printre români viza „maghiarizarea credincioșilor români.”3 Despre tendințe 
de calvinizare sau luteranizare se poate și trebuie să vorbim în secolul a XVI-lea, 
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despre o politică conștientă de înstrăinare de neam e prematur să vorbim, căci în 
acest caz cum am interpreta conflictele nemiloase dintre ungurii catolici și ungurii 
calvini sau antagonismul de mai târziu dintre românii ortodocși și românii gre-
co-catolici? Prozelitismul, fie el catolic, reformat sau ortodox, vizează omul și nu 
naționalitatea lui.

Scopul nostru este să punem în lumină înrâurirea binefăcătoare a curentelor 
protestante, în primul rând a calvinismului, asupra devenirii naționale a poporu-
lui român. Să precizăm de la bun început că în tentativele de atragere a românilor 
la protestantism sau, mai târziu, la catolicism, noi vedem o șansă, o posibilitate 
de revenire integrală la obârșia de neam, de înlăturare a duplicității identitare a 
românilor: origine daco-romană, limbă neolatină, pe de o parte, cult oriental, 
ortodox în limba slabonă, pe de altă parte. Așadar, o șansă de revenire, de reinte-
grare a românilor în structurile culturale occidentale și de nivelare a deosebirilor 
care-i despărțea din punct de vedere confesional pe români de unguri sau sași, 
până la urmă un prilej de ridicare socio-culturală. Iar despre o omogenizare etni-
că nu putea fi vorba numai din partea slavilor din momentul ce protestantismul 
solicita introducerea limbilor popular-naționale în locul limbilor străine. „Orto-
doxia și slavonismul –spune un istoric –au însoțit întreaga evoluție medievală a 
românilor și cu toate că, începând cu secolele XV-XVI, s-au scris și s-au tipărit tot 
mai multe lucrări și acte în limba română, alfabetul chirilic s-a menținut până în 
secolul XIX.”4 Aceasta înseamnă că limba slavonă, în care s-a făcut convertirea, 
a devenit în Principatele Românești limba de uz comun nu numai în biserică ci 
și în administrația statală și locală, limbă pe care marea majoritate a românimii 
nu o vorbea. Limba slavonă deveniseră, ca latina în Occident, o limbă de cultură. 
„Limba slavonă –spune un alt istoric român –la noi n-a fost numai limba Bisericii, 
ea a dat o literatură istorică: letopisețele Moldovei în limba slavonă, o literatură 
juridică, didactică: învățăturile lui Pseudo-Neagoe Basarab, și chiar versificată.”5 
Prin urmare, procesul de slavizare al românilor era o realitate, iar ca să fie stopat și 
reîntors trebuia anulată cauza. Întroducerea limbii poporului în Biserică, la a cele 
vremuri, nu putea veni din interior, căci ortodoxia, limba și spiritualitatea slavonă 
țineau departe românimea de cultura Apusului. O revenire la obârșia latină pu-
tea fi stimulată numai din exterior și numai în urma unor impulsuri occidentale. 
Această forță revoluționară a fost mișcarea cunoscută sub denumirea de „Reformă 
religioasă”, care a dus nu numai la varietatea confesională de azi, ci, prin introdu-
cerea limbii materne în biserică, a constituit și primul pas spre trezire la conștiință 
națională. Imboldul nu putea veni decât de la stăpânii Ardealului, care, din inte-
rese interne socio-politice și sub influența husitismului și a Reformei, au încurajat 
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transformarea cugetelor și la români, încercând să-i convingă „că se poate și se 
cuvine a scrie românește.”6 Și pentru că în fruntea mișcărilor reformatoare stăteau 
sașii ardeleni, așadar o altă etnie, despre o intenție de deznaționalizare nu se poate 
vorbi, cu atât mai mult despre o omogenizare confesională, despre crearea unei 
egalități de șanse pentru a pune capăt discriminărilor religioase, cum spune un 
cercetător român:”… spre deosebire de catolici și reformați, ortodocșii nu dispu-
neau de o expunere închegată a credinței, cu principii ferm argumentate din punct 
de vedere teologic.”7 Acesta este motivul fundamental pentru care cultul ortodox 
era apreciat ca o „religie populară”, întemeiată pe tradiție și nu atât pe autentici-
tatea textului biblic, drept urmare neintegrabil în rândul confesiunilor creștine 
apusene, conferindu-i-se statutul de „religie tolerată” și nu „receptă”. Acest statut 
mult timp a constituit un mare dezavantaj social și național pentru români, eli-
minat parțial în 1700, când majoritatea românilor din Ardeal și Ungaria acceptă 
reunirea cu Roma.

Revoluția husită și Reforma din 1517 au deschis, în principiu, și pentru români 
perspectiva integrării confesionale și sociale. Pluralismul confesional din Ardeal 
și Ungaria a constituit, însă, o reală provocare penru români în general și românii 
de dincoace de Carpați în special. Cultul ortodox este pentru ei unul și indivizibil, 
dar, așa cum am mai spus, axat pe contradicția dintre originea etnică daco-roma-
nă și limba slavonă străină românimii, ceea ce a constituit o problemă reală după 
trezirea la conștiință națională, dar consecințele acestui dezacord au fost trase, la 
1700, numai de românii ardeleni. O altă problemă constituia faptul că moștenirea 
bizantină a fost neintegrabilă în pluralismul confesional de tip occidental. Asta și 
pentru că haina străină slavonă a fost dezbrăcată numai după vreo opt veacuri, 
după ce din secolul al X-lea până la sfârșitul secolului al XVII-lea liturghia se săvâr-
șea în slavonă, iar cultul ortodox, în ciuda tentativelor de a-l atrage la confesiunile 
creștine occidentale și la eventualele avantaje sociale, a rămas neclintit, fidelitate 
care merită respect, dar știute sunt și consecințele grave socio-culturale ale acestei 
fermități. Compromisul pe care majoritatea românilor ortodocși l-a făcut, datorită 
impulsurilor protestantismului și ale trezirii la conștiință națională, se rezumă la 
limba națională, dar introducerea limbii române în Biserică și nu numai se dato-
rește în mare măsură mișcării naționale instituite de Școala Ardeleană, operă a 
cărturarilor uniți cu Roma. Spiritul bizantin al ortodoxiei române a rămas intact 
foarte mult timp, lăsându-și amprenta determinantă în societatea română, pe care 
unii îl consideră element esențial al identității naționale, de salvare a neamului.

Refuzul confesiunilor occidentale de a integra cultul ortodox a generat dispute 
și conflicte de-a lungul istoriei. Conflictul dintre catolici și ortodocși apare deja în 
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epoca de formare a statelor române, când, între 1359 și 1364, Muntenia și Moldova 
se sustrag de sub tutela regelui Ungariei, iar domnul Țării Românești, Nicolae Ale-
xandru Basarab, cere, în 1359, mitropolit de la Constantinopol8, ceea ce însemna 
o orientare definitivă spre civilizația răsăriteană și, evident, opusă tendinței de ca-
tolicizare a regelui maghiar Ludovic I de Anjou (1342-1382). Domnitorul maghiar, 
numit și Ludovic I cel Mare, nu numai că a interzis activitatea preoților ortodocși, 
dar, prin diploma din 28 iunie 1366, extinde sistemul judiciar ungar asupra Tran-
silvaniei prin care se elimină atât nobilimea română, cât și ortodoxia din viața 
politică a Ardealului, deoarece intrarea în ordinul nobiliar presupunea aparteneța 
la religia catolică. „Valahii, care se bucurau de dreptul de a-și alege conducătorii, 
cnezii și voievozii, și care erau chemați până atunci la adunările statului, dispar 
dintre națiunile (nationes) recunoscute. Ei sunt reduși la condiția de eretici.”9 Din 
momentul ce românimea de-a lungul secolului al X-lea a moștenit ortodoxia în 
limba slavonă și Țările Române, la întemeierea lor, adoptă liturghia slavă, pe care 
o însușesc apoi și românii din Transilvania încă înainte de venirea ungurilor ca-
tolici10, alteritatea confesională se transformă în mod inevitabil într-o alteritate 
politică și socială defavorabilă pentru români, care a dăinuit multe secole. Consta-
tarea istoricului Papacostea este tranșantă: „Făcând din religia catolică un criteriu 
principal al fidelității feudale, Ludovic de Anjou a legalizat excluderea poporului 
român și a elitelor sale din viața politică a Transilvaniei.”11 Așadar, românii au 
plătit un mare tribut pentru alteritatea lor confesională, cu atât mai mult cu cât, 
schimbând ceea ce trebuie schimbat, fenomenul se repetă în 1437-1438, când, în 
urma răscoalei țărănești de la Bobâlna, nobilimea maghiară, sașii și secuii încheie 
unio trium nationum, ceea ce face imposibilă nu numai participarea țăranilor ma-
ghiari și români la viața publică, ci și a nobilimii române. Aceste discriminări de 
durată au determinat afecțiunea și stăruința românului față de biserica sa, de Bi-
serica Ortodoxă, care de-a lungul istoriei i-a fost leagăn ocrotitor și protector. Stat 
propriu neavând, în cazul românilor din Ardeal și Ungaria, sau fiind slab, în cazul 
românilor de dincolo de Carpați, simbolul statorniciei la români a devenit Biserica 
Ortodoxă, care unea și ținea laolaltă neamul. Rolul ei de-a lungul veacurilor prea 
mult nu s-a schimbat.12

Astfel se explică de ce revoluția protestantă, care în Occident și mai ales în țările 
germanice a generat mari schimbări confesionale și socio-culturale, la români a 
găsit relativ puțini parteneri. Aceasta nu înseamnă, însă, că asupra devenirii națio-
nale a românilor ideile lui Martin Luther (1483-1546) și Jean Calvin (1509-1564) 
nu au avut un impact hotărâtor, protestantismul fiind nu numai un curent religios, 
ci și o cotitură socio-culturală de mare amploare. Efectul binefăcător al Refor-
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mei la români și nu numai trebuie căutat însă în altă parte, în marea descoperire 
a secolului al XVI-lea: introducerea limbii naționale în biserică. Folosirea limbii 
națioanle, element esențial al propagandei luterane, a avut două înrâuriri esențiale 
asupra popoarelor eurepene: accesul păturilor populare la textul biblic și răspân-
direa sentimentului național. Cele două impulsuri, înainte de toate introducerea 
limbii naționale, au deschis noi perspective și pentru români, care de multe se-
cole vegetau sub influență slavă. „Timp de șapte veacuri, din al X-lea până în al 
XVII-lea, românii, popor romanic, au folosit ca limbă oficială a bisericii și a cultu-
rii, precum și a cârmuirii de stat, limba slavă bisericească”13 – spune medievistul 
Panaitescu. Deși primele texte românești apar la începutul secolului al XVI-lea 
(Scrisoarea lui Neacșu…, 1521), în biserică limba slavonă este înlocuită definitiv 
cu limba română numai în secolul al XVIII-lea. Așadar, limba slavonă a fost la 
români prea mult timp o limbă de cultură ca să nu apară ideea unei posibile dez-
naționalizări, slavizări prin ortodoxism14, problemă puțin cercetată. Să nu ne scape 
din vedere faptul că Dimitrie Eustatievici, autorul primei gramatici românești, și 
la 1757 mai avea convingerea că limba română este o limbă slavă. Cu atât mai mult 
a fost invocată spaima de catolicizare sau calvinizare, biserici care reprezentau la 
rândul lor o reală provocare pentru români, dar ofereau totuși, spre deosebire de 
lumea orientală, atât posibilitatea de integrare și participare la viața politică, cât și 
căi de emancipare socială, culturală și națioanlă. Ce-i drept, prozelitismul protest-
antismului, atât sub varianta luterană cât și calvină, era uneori cumplit, în timpul 
domniei lui Apafi, de exemplu, după ce în 1674 bisericile românești din Ardeal 
intră sub jurisdicția episcopului calvin, iar sinodul din anul următor de la Alba 
Iulia hotărăște să suspende preoții care nu slujeau în limba română ci slavonă, au 
avut loc vărsări de sânge. În 1680 „este decapitat un mitropolit, pentru că nu a fost 
dispus să vorbească românește”.15 Protestanții procedau conform metodelor feu-
dale și principiului aprobat în cadrul păcii de la Augsburg din 1555 și aplicat și în 
Transilvania: cuius regio, eius religio (a cui este stăpânirea a aceluia este și religia, 
în sensul că religia stăpânului de pământ este și religia supușilor). Datorită legilor 
draconice aprobate de principii protestanți mulți români au trecut la confesiunea 
calvină, mai ales în părțile Făgărașului, în Țara Hațegului, în părțile centrale ale 
Ardealului, în Banat.16 Episcopii (superintendenții) români reformați mai cunos-
cuți în secolul al XVI-lea, care au dispus introducerea în biserici a limbii române, 
au fost Gheorghe Sângeorz, Pavel Tordaș și Mihail Tordaș. Misiunea protestantă 
era atrăgătoare în primul rând pentru păturile populare, care „s-au abătut de la 
credința grecească” ca să poată asculta „cuvântul lui Dumnezeu în limba lor ma-
ternă”.17 În ansamblu însă, prozelitismul protestant nu a putut pătrunde în lumea 
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închisă a spiritualității bizantine, clerul românilor ortodocși, în mare parte de ori-
gine sârbă, fără conștiință națională românească, a rămas imun și prin tot felul de 
mijloace a reușit să reziste alterităților confesionale până pe la 1700. Așadar, degea-
ba dispunea Gheorghe Rákóczi I la 1639: „Episcopul valah să fie ascultător față de 
vlădica Bisericii ungurești de legea dreaptă.”18 După cum, mult timp, zadarnice au 
fost și avertismentele principilor reformați trasilvăneni cu privire la înlocuirea în 
biserică a slavonei cu limba maternă. E zguduitoare constatarea istoricului cu pri-
vire la sacrificiile pe care poporul român le-a adus pentru alteritatea religiei sale: 
„Au fost câteva veacuri, între care o parte considerabilă a poporului românesc, 
nici nu cunoștea altă viață decât pe cea din familie și pe cea din biserică. Spre a-și 
conserva biserica așa precum o moștenise de la protopărinți, el a renunțat veacuri 
întregi la viața publică politică.”19 E, poate, mai corect să se facă aluzie la clerul, de 
cele mai multe ori, de origine bulgară și sârbă, care ținea nu numai la cultul bizan-
tin ci și la limba slavonă în care a fost introdus la românii neolatini. Mai mulți au 
fost factorii care au contribuit la ieșirea din acest labirint. Primii care au deschis 
însă pentru români perspectiva revenirii la rădăcinile latine, la propria identitate, 
au fost protestanții sași și unguri, căci, în pofida mijloacelor nu odată dure ale pro-
zelitismului lor, au oferit clerului românesc, pentru prima dată de-a lungul istoriei, 
intrarea pe scena politică a Ardealului, șansa ridicării socio-culturale și introdu-
cerea limbii naționale în biserică. Sub înrâurirea Reformei religioase apar primele 
traduceri în limba română, așa-zisele texte maramureșene, rămase în manuscris, 
apoi primele tipărituri care se leagă de numele lui Coresi și a superintendenților 
reformați români. Ce-i drept, dominația spiritului bizantin a durat încă mult timp, 
limba română a ieșit biruitoare în Biserica Română Ortodoxă numai la sfârșitul 
secolului al XVII-lea și în secolul următor, scrierea cu litere chirilice a fost înlocu-
ită cu scrierea cu litere latine numai în 1860. Dar sămânța semănată de reformați 
la mijlocul secolului al XVI-lea a dat roade mai târziu, la începutul secolului al 
XVIII-lea, când între 1697 și 1701 mitropoliții Teofil și Atanasie acceptă unirea cu 
Roma, punând capăt unei lungi epoci de dominație spirituală orientală. Prin acest 
act, românii din Ardeal și Ungaria fac un pas decisiv nu numai pentru salvarea de 
slavizare ci și pentru revenirea la religia inițială, catolică, de fapt, pentru trezirea 
la conștiință națională și reintegrarea neamului românesc în cultura de tip occi-
dental. Greco-catolicii, în frunte cu episcopul Inochentie Micu Klein (1729-1751), 
au introdus poporul român în lupta pentru emancipare socială și națională. Cu ei 
începe o altă eră în istroria românilor din Transilvania și Ungaria, era de „laicizare 
a gândirii socio-politice românești”, era „triumfului ideii de naționalitate”.20 Vorba 
lui Ioan Heliade Rădulescu: „Soarele românilor de la Blaj răsare” (1843).
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Scoaterea românismului din haina slavonismului a început cu traducerile și 
tipăriturile în limba română a reformaților și a triumfat cu unirea cu Roma. Biseri-
ca Ortodoxă Română are merite imprescriptibile în prezervarea poporului român, 
dar reacțiile anevoioase la mutațiile naționale și sociale constituie fără îndoială un 
inconvenient.
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A Reformáció hatása az erdélyi és a 
magyarországi románok nemzeti 

identitásának kialakulására

A Reformáció az európai kultúra szerves része. A reneszánsz termékeny 
talajából sarjad, amely „individualizmust, kritikai szellemet, a szép és a 
politika fogalmának bizonyos értelmezését jelenti.”1 Az európai népek, 

különösen a nyugatiak, a reneszánszon keresztül válnak el a középkori kultúrától, 
civilizációtól és a modernitásnak nevezett jelenség felé fordulnak, a felé a kultúra 
felé, amely kitekint a vallási ismeretek köréből és a modern ember szükségleteinek 
árnyaltabb és átfogóbb kielégítésére törekszik, mindenek előtt az a kritikai szellem 
jellemzi, mely alapjaiban rengeti meg a feudalizmus elavult szociális és kulturá-
lis struktúráit. „Az individualizmuson és következményén, a kritikai szellem –
mondja egy román történész- a reneszánsz élesen eltér a középkortól és az új idők 
alapját képezi.”2 Ezt az új szellemet, ezt a szellemi forradalmat erősíti és karolja fel 
a reformáció, amely kiterjed a társadalmi élet minden területére. Nyugaton jelenik 
meg és a katolicizmus ellen irányul, de hullámai viszonylag rövid idő alatt a keleti 
ortodox vallás védvonalait is elérik.

Amikor 1517. október 31-én Luther Márton a wittenbergi templom kapujára 
tűzi 95 pontos tézisét a katolicizmus megreformálásáról, s ezzel előre nem látható 
vallási és társadalmi változásokat idézett elő, Magyarország nemzeti katasztrófa 
előtt állt. A széthúzások és a magyar királyi trónért folytatott harcok szétzúzták 
a központi hatalmat, s ezzel megkönnyítették a török invázió sikerét. A törökök, 
az 1526-ban aratott mohácsi fényes győzelem után, elfoglalják Magyarország dél-
nyugati részét, 1541-ben pedig Buda várát. Ettől kezdve a magyar királyság sokáig 
szétszabdalt államként működik, korlátolt önállósággal, függőségben mind a tö-
röktől, mind az osztrákoktól, a magyar katolikusok pedig állandó harcban a pro-
testáns áramlatokkal. A magyarok vallási és társadalmi életének súlypontja az or-
szág három részre szakadása után Erdélybe helyeződik át, ahol az együtt élő népek 
csak nehezen jutnak közös nevezőre a felekezetekkel kapcsolatban, mert a XVI. 
században a vallás és nem a nemzethez való tartozás volt a fontos. A nemzetiség és 
nacionalizmus két évszázaddal később kap meghatározó szerepet. Ezt a tényt azért 
kell hangsúlyozni, mert vannak történészek, akik még mindig azt vallják, hogy a 
kálvinista eszmék terjesztése a románság körében „a román hívek magyarosítását 
célozza”.3 Kálvinista vagy lutheráni hittérítési törekvésekről lehet és kell szólni a 
XVI. században, tudatos elnemzetietlenítési politikáról azonban korai beszélni, 
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mert ebben az esetben hogyan értelmezzük a magyar protestánsok és katolikusok 
közötti nemegyszer kegyetlen konfliktusokat vagy a későbbi ellentéteket a román 
ortodoxok és görög katolikusok között? A térítői buzgóság, legyen az katolikus, 
református vagy ortodox, az embert célozza és nem annak nemzetiségét.

Célunk, hogy rámutassunk a protestáns áramlatok, elsősorban a kálvinizmus-
nak a román nép nemzeti fejlődésére gyakorolt hatására. Már az elején tisztáznunk 
kell, hogy a románságnak a protestantizmushoz, majd később a katolicizmus-
hoz való közelítésében mi egy esélyt, egy lehetőséget látunk nemzeti gyökeré-
hez való visszatérésre, identitásukban meglévő kettős kötődés kiküszöbölésére: a 
dáko-román eredet, neolatin nyelv egy részről, keleti ortodox ószláv nyelvű fele-
kezet más részről, tehát esélyt a visszatérésre, a nyugati kulturális struktúrákba 
történő reintegrálására és a magyaroktól, a szászoktól elválasztó vallási különb-
ségek kiegyenlítésére; végülis alkalmat a társadalmi és kulturális felemelkedésre. 
Egyébként etnikai homogenizációról csak a szlávok részéről lehetett szó, hiszen 
a protestantizmus a nép-nemzeti nyelvek bevezetését igényelte az idegen nyelvek 
helyett. „Az ortodoxia és a szláv hatás –mondja a történész – végig kísérték a 
románság középkori fejlődését és annak ellenére, hogy a XV-XVI. sz-dal kezdődően 
egyre többet írtak, számos munkát, okiratot nyomtattak ki román nyelven, a cirill 
abc a XIX. sz-ig fennmaradt”.4 Ez azt jelenti, hogy a szláv nyelv, amelyen az áttérés 
történt, a Román Fejedelemségekben köznyelvvé vált, s nemcsak az egyházi élet-
ben, hanem az állami és a helyi adminisztrációban is, tehát egy olyan nyelv, ame-
lyet a románság többsége nem beszélt. Az ószláv nyelv lett a kultúra nyelve, mint 
Nyugaton a latin. „Az ószláv nyelv nálunk nem volt csupán az egyház nyelve, ezen 
a nyelven történelmi irodalom született: Moldva krónikái szláv nyelven, jogi, pe-
dagógiai irodalom: Pszeudo-Neagoe Basarab intelmei, és versbe szedett irodalom 
is.”5 Következésképpen, a románság elszlávosításának lehetősége létező valóság 
volt, és hogy megakadályozzák, az okot kellett megszüntetni. A nép nyelvének 
bevezetése az istentiszteleteken azokban az időkben belső kezdeményezésként 
elképzelhetetlen volt, hiszen az ortodoxia, a szláv nyelv és szellemiség távol 
tartotta a románságot a nyugati kultúrától. A latin eredethez való visszatérést csak 
kívülről lehetett ösztönözni és csakis nyugati impulzusok révén. Ezt a forradalmi 
erőt képezte a reformáció néven ismert mozgalom, amely nemcsak a mai vallási 
sokszínűséghez vezetett el, hanem az anyanyelvhasználat egyházi szertartásokon 
való használatához is. Bevezetésével az első lépést is jelentette a nemzeti öntudatra 
ébredés felé. Az ösztönzés csakis Erdély uralkodóitól jöhetett, akik belső társada-
lompolitikai érdekből, a huszitizmus és a reformáció hatására bátorították a romá-
noknál is a tudati változásokat, arról kívánván meggyőzni őket, hogy „lehet és illik 
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románul írni”.6 A reformmozgalom élén az erdélyi szászok álltak, tehát egy másik 
etnikai közösség, ezért a nemzeti jellegtől való megfosztás szándéka nem merül-
hetett fel, annál inkább felekezeti homogenizációról, az esélyegyenlőség megte-
remtéséről, hogy véget lehessen vetni a vallási diszkriminációnak, mert „a kato-
likusoktól és a reformátusoktól eltérően az ortodoxok nem rendelkeztek a hitélet 
szilárd kifejtésével, teológiai szempontból szilárdan argumentált elvekkel.”7 Ez az 
alapvető oka annak, hogy az ortodox vallást „népi” vallásként tartották számon, 
amely a „tradíción” alapszik és nem annyira a bibliai szöveg hitelességén, követ-
kezésképpen nem integrálható a nyugati keresztény felekezetek sorába, így kapta 
a „megtűrt” és nem a „bevett” egyházi státust. Ez a státus hosszú időn át okozott 
társadalmi és nemzeti hátrányt a románok számára, amelytől részben 1700-ban 
szabadultak meg, amikor az erdélyi és a magyarországi románok többsége elfogad-
ja a Rómával való egyesülést.

A huszita forradalom és az 1517. évi reformáció elvben megnyitotta a románság 
számára is a társadalmi és vallási integráció perspektíváját. Az erdélyi és a ma-
gyarországi vallási pluralizmus azonban nagy kihívást jelentett a románság szá-
mára általában, de különösen a Kárpátok innenső részén élőknek. Az ortodox fe-
lekezet egy és oszthatatlan volt számukra, de, ahogy már mondtuk, a dáko-román 
etnikai eredet és a románság számára idegen szláv nyelv ellentmondásán alapszik, 
mely a nemzeti öntudatra ébredés után jelentett reális problémát, következményeit 
1700-ban azonban csak az erdélyi románok vonták le. Újabb nehézséget jelentett 
az a körülmény, hogy a bizánci szellemi örökség nem volt integrálható a nyuga-
ti típusú vallási pluralizmusba. Ennek oka, hogy a románságnak az idegen szláv 
köntöst csupán mintegy 8 évszázad után sikerült levetnie, azt követően, hogy a X. 
sz-tól a XVII. sz. végéig a szláv nyelv volt a liturgia nyelve, az ortodox egyház pedig, 
annak ellenére, hogy voltak törekvések a nyugati keresztényi felekezetekhez való 
közelítésére és az esetleges társadalmi előnyökhöz történő juttatására, megingat-
hatatlanul hűséges maradt eredeti vallási identitásához, ami tiszteletet érdemel, 
de közismertek súlyos társadalmi és kulturális következményei e kitartásnak. Az 
a kompromisszum, amelyet az ortodox románság többsége tett a protestantizmus 
felől érkező impulzusok hatására és a nemzeti öntudatra ébredés következtében 
a nemzeti nyelvre korlátozódik, de a román nyelv egyházi és más területen való 
bevezetése nagyrészt már az Erdélyi Iskola néven ismert román nemzeti mozga-
lomnak köszönhető, melynek élén a Rómával unionált tudósok álltak. A román 
ortodoxia bizánci szelleme sokáig szinte érintetlen maradt, mély nyomokat hagy-
va a román társadalomban, amelyet egyesek a nemzeti identitás lényeges, nemzet-
mentő elemének tartanak.
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A nyugati eredetű felekezetek tartózkodása az ortodox vallás integrálásá-
tól vitákat és konfliktusokat gerjesztett a történelem során. Az ortodoxok 
és a katolikusok közötti konfliktus megjelenik már a román fejedelemségek 
megalakulásának idején, amikor 1359 és 1364 között Havasalföld és Moldva 
kivonja magát Magyarország királyának pártfogása alól, Havasalföld uralkodója, 
Nicolae Alexandru Basarab pedig Konstantinápolytól kér 1359-ben metropolitát8, 
ami a keleti civilizációhoz való végleges csatlakozást jelentette és nyilvánvalóan 
ellentétes Anjou (Nagy) Lajos (1342-1382) magyar király katolikus hittérítésével. 
A magyar uralkodó, akit I. (Nagy) Lajosként is említik a történelemben, nemcsak, 
hogy betiltotta az ortodox papok tevékenységét, hanem az 1366. június 28-i ok-
levelével kiterjesztette a magyar joghatóságot Erdély területére is, amellyel kiik-
tatja mind a román nemességet, mind az ortodox felekezetet Erdély politikai éle-
téből, hiszen a nemesi rendbe történő belépés feltétele lett a katolikus valláshoz 
való tartozás. „A románok, akik rendelkeztek azzal a joggal, hogy megválasszák 
vezetőiket, kenézeiket és vajdáikat, és akiket addig meghívtak az államtanácsba, 
kikerülnek az elismert (bevett) nemzetek (naciones) sorából. Ők az eretnekek közé 
kerülnek.”9 Azt követően, hogy a románság a X. sz. során a szláv nyelvű ortodoxi-
át kapta örökségül és a Román Fejedelemségek megalakulásukkor a szláv liturgi-
át vezették be, amelyet az erdélyi románok is átvettek még a magyar katolikusok 
bejövetele előtt10, az egyházi másság elkerülhetetlenül kedvezőtlen társadalmi és 
politikai megítéléssé transzformálódik a románok számára, amely sok évszázadon 
át tartott. Papacostea történész határozott megállapítása: „Azzal, hogy a katolikus 
vallást a hűbéri hűség fő kritériumává tette, Anjou (Nagy) Lajos törvényesítette a 
román nép és elitjeinek kiiktatását Erdély politikai életéből.”11 Tehát a románok 
nagy árat fizettek felekezeti másságukért, annál inkább, mert, megváltoztatva a 
megváltoztatandót, a jelenség megismétlődik 1437-1438-ban, amikor a bábolnai 
parasztfelkelés után a magyar nemesség, a szászok és székelyek vezetői megalakít-
ják a három nemzet unióját, amely nemcsak a magyar és román parasztság rész-
vételét a közéletben teszi lehetetlenné, hanem a román nemességét is. Ez a tartós 
különbségtétel határozta meg a románoknak az ortodox egyházukhoz való kitar-
tó ragaszkodását, amely a történelem során védelmezőjük és oltalmazójuk volt. 
Önálló államuk nem lévén az erdélyi és a magyarországi románoknak, illetve a 
Kárpátokon túli románoké gyönge volt, az állandóság szimbóluma számukra az 
Ortodox Egyház lett, amely egyesítette és egybetartotta a nemzetet. Szerepe az év-
századok során, kivéve az 1944-1989 közötti korszakot, nagyon sokat nem válto-
zott.12

Ezzel magyarázható, hogy a protestáns forradalom, mely Nyugaton és főleg a 
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Németalföldön nagy társadalmi és kulturális változásokat hozott, a románoknál 
kevés követőre talált. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a románok nemzeti fejlődé-
sére Luther Márton (1483-1546) és Kálvin János (1509-1564) elvei nem gyakoroltak 
meghatározó hatást, hiszen a protestantizmus nem volt csupán egy vallási áramlat, 
hanem egy átfogó társadalmi és kulturális fordulat is. A Reformáció jótéteményét 
a románoknál és más népeknél azonban máshol, a XVI. sz. nagy felfedezésében 
kell keresnünk: a nemzeti nyelv bevezetésében az egyházi életbe. A nemzeti nyelv 
használata, amely lényeges eleme volt a lutheráni propagandának, kétféleképpen 
gyakorolt hatást az európai népekre: a népi rétegek hozzáférhetősége a bibliai ta-
nításhoz, és a nemzeti érzés élesztése. A két ösztönző elem, különösen a nemzeti 
nyelv bevezetése, új távlatokat nyitott a románok számára is, akik évszázadok óta a 
szláv hatás alatt tengődtek. „Hét évszázadon át, a X. sz-tól a XVII. sz.-ig a román-
ság, római eredetű nép létére, hivatalos nyelvként az egyház területén, a kulturá-
lis életben, valamint az államigazgatásban az egyházi szláv nyelvet használta.”13 
–mondja a középkorkutató Panaitescu. Jóllehet az első román szövegek a XVI. sz. 
elején jelennek meg (Neacșu levele…, 1521), az egyházi életben a szláv nyelvet a 
román nyelv csak a XVIII. sz-ban váltja fel. Tehát a szláv nyelv a románoknál túl 
sokáig volt a kultúra nyelve ahhoz, hogy ne merült volna fel az asszimiláció le-
hetőségének gondolata, vagyis az ortodoxia révén történő elszlávosodás14, amely 
kevésbé kutatott kérdés. Ne feledjük, Dimitrie Eustatievici, az első román nyelvtan 
szerzője még 1757-ben is azt hitte, hogy a román nyelv az egy szláv nyelv. A tör-
ténészek gyakran idézték fel viszont a katolicizmus és a protestantizmus rémké-
pét, ami valóban nagy kihívást jelentett a románok számára, de legalább –a keleti 
világgal szemben –kilátásba helyezte mind a társadalmi integrációt és a politikai 
életbe való részvételt, mind a szociális, kulturális és nemzeti felemelkedés lehető-
ségét. Igaz, a protestantizmus térítési módszereinek hevessége, mind a lutheráni, 
mind a kálvini változata, időnként kegyetlen volt, Apafi uralkodása idején pl., mi-
után 1674-ben az erdélyi román templomokat a kálvinista püspök joghatósága alá 
vonják és a következő évi gyulafehérvári szinódus az istentiszteleteket csak szláv 
nyelven, románul nem tartó papok felmentéséről döntött, vérontásra is sor került. 
1680-ban „lefejeztek egy metropolitát, mert nem volt hajlandó románul beszél-
ni.”15 A protestánsok a középkori módszerek szerint és az 1555. évi augsburgi béke 
alkalmával elfogadott elv szerint jártak el, amelyet Erdélyben is alkalmaztak: cuius 
regio, eius religio (akié a hatalom, azé a vallás is, abban az értelemben, hogy a föld 
tulajdonosának vallása az alattvaló vallása is.) A protestáns uralkodók által elfoga-
dott drákói törvények következtében sok román hívő tért át a református vallásra, 
főleg Fogaras-környékén és a Hátszegen, Erdély középső részén, a Bánságban.16 Az 
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ismertebb román református püspökök (szuperintendensek), akik intézkedtek a 
román nyelv bevezetéséről a templomokba, Szentgyörgyi György, Tordasi Pál és 
Tordasi Mihály. A protestáns hittérítés elsősorban azon népi tömegek számára volt 
vonzó, amelyek „azért tértek el a görög hittől”, hogy az Isten szavát saját anyanyel-
vükön „hallgathassák”.17 Általában véve azonban a protestáns-térítés nem tudott 
igazán behatolni a bizánci szellemiség zárt világába, a román ortodoxok nagyrészt 
szerb származású, román nemzeti tudattal nem rendelkező klérusa immunis ma-
radt és mindenféle praktikákkal ellent tudott állni 1700-ig a vallási másságnak. Így 
I. Rákóczi György hiába rendelte el 1639-ben, hogy: „az oláh püspök hallgasson az 
igazhitű magyar egyház püspökére”.18 Ahogyan sokáig hiábavaló volt az erdélyi 
református fejedelmek figyelmeztetése a szláv nyelv helyettesítésére a románnal a 
templomokban. Megrendítő a történész megállapítása a románság által a vallási 
másságáért hozott áldozatával kapcsolatban: „Volt néhány évszázad, amelyben a 
román nép jelentős része nem ismert mást az életében, mint a családját és az egy-
házát. Azért, hogy megőrizze egyházát, ahogy az őseitől örökölte, évszázadokon át 
lemondott a politikai közéletben való részvételről.”19 Talán helyesebb, ha többnyire 
bolgár és szerb származású klérusra utalunk, amely nemcsak a bizánci rítushoz 
ragaszkodott, hanem ahhoz a szláv nyelvhez is, amelyen a neolatin románoknak 
bevezették.

A labirintusból való kikerülésnek számos oka volt. Az elsők, akik a latin gyöke-
rekhez, a saját identitáshoz való visszatérés útját egyengették a szász és a magyar 
protestánsok voltak, hiszen a nemegyszer kemény hittérítési módszerek ellenére, 
először a történelem során, lehetővé tette a román klérus száméra Erdély politi-
kai porondján való megjelenést, a társadalmi és kulturális felemelkedés esélyét, a 
nemzeti nyelv egyházi alkalmazását. A Reformáció hatására jelennek meg az első 
román nyelvű fordítások, a kéziratban maradt ún. máramarosi szövegek, azt köve-
tően az első, Coresi és a román református főfelügyelők nevéhez kötődő nyomtat-
ványok. Igaz, hogy a bizánci szellem még sokáig érvényesült, s a román nyelv csak 
a XVII. sz. végén és az azt követő században kerekedett felül a Román Ortodox 
Egyházban, a cirill betűs írásmódot a latinnal csak 1860-ban cserélték fel, de a re-
formátusok által elvetett mag a XVI. sz. közepén, később, a XVIII. sz. elején, ami-
kor 1697 és 1701 között Teofil és Atanasie metropolita elfogadja a Rómával való 
egyesülést, termőre fordul, véget vetve sok évszázadon át tartó keleti szellemiség 
egyeduralmának. Ezzel az erdélyi és a magyarországi románok döntő lépést tesz-
nek nemcsak az elszlávosodás elhárítása, hanem az eredeti, a katolikus valláshoz 
való visszatérés, a nemzeti öntudatra ébredés és a románságnak a nyugati típu-
sú kultúrába való beilleszkedés felé. A görög katolikusok, Inochentie Micu Klein 
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(1729-1751) püspökkel az élén, bevezették a román népet a nemzeti és a társadalmi 
egyenjogúságért folytatott harcba. Velük egy másik korszak kezdődik az erdélyi-
ek és a magyarországi románok történetében, „a román társadalmi és politikai 
gondolkodás világivá tételének”, a „nemzetiségi gondolat diadalának” korszaka.20 
Ahogy Ioan Heliade Rădulescu mondta 1843-ben: „a románok napja Balázsfalván 
kelt fel.”

A román nemzeti érzés eszméjének kiszabadítása a szlávizmus köntöséből 
a román nyelvű fordításokkal és nyomtatványokkal kezdődött, és a Rómá-
val való egyesüléssel triumfált. A Román Ortodox Egyháznak elévülhetet-
len érdemei vannak a román nép megóvásában, de kétségtelen hátránya, 
hogy nehezen reagál a nemzeti és a társadalmi változásokra.
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Nu pentru școală ci pentru 
viață învățăm

(Seneca cel Tânăr)
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Probleme fundamentale ale învățămîntului 
românesc din Ungaria

Una dintre cele mai controversate și, totodată, complicate probleme ale 
minorităților noastre naționale, inclusiv a românilor, este fără îndoială 
învățămîntul. Mai precis, concepția după care a fost reorganizat după 

cel de-al Doilea Război Mondial și eficacitatea extrem de modestă a instrucției și 
educației (din punct de vedere național) oferite de școlile naționalităților.

După o perioadă de mai multe decenii, dominată de o nemotivată satisfacție, 
venită, mai ales, din partea organelor conducătoare, iar apoi de mușamalizare, 
ascundere a realității, în ultimii ani se vorbește în mod tot mai obiectiv și se recu-
noaște situația gravă, după unii iremediabilă, a învățămîntului minorităților din 
țara noastră.

Greșelile comise, neajunsurile, precum și necesitatea restructurării lui mai rați-
onale, pretind o cunoaștere temeinică a condițiilor în care a trăit în trecut români-
mea, fenomenele sociale și culturale mai recente care au determinat atitudinea sa 
față de valorile moștenite de la străbuni.

Spre a găsi punctele de reper necesare pentru a putea înțelege în complexitatea 
lor problemele legate de învățămîntul nostru, trebuie să ne apropiem de acel mi-
cro- și macrocosm care, în ciuda vicisitudinilor sorții a asigurat un cadru potrivit 
dăinuirii în timp și spațiu.

Temelia existenței noastre a fost și este parțial și azi familia. Structura, conduita, 
legile interioare patriarhale și de aceea foarte rezistente față de impulsurile străine 
au constituit o adevărată pavăză pentru membrii ei. Vitalitatea familiei românești 
se datorește în primul rînd acestei capacități de neutralizare a efectelor străine de 
limbă și datini. Trăsăturile sale etnice, care o deosebeau de mediul economic, so-
cial și național exterior, erau mai puternice decît acelea care o apropiau de neamul 
majoritar. Prin urmare, familia a constituit cadrul principal de păstrare a români-
ității noastre. Două au fost, însă, loviturile distrugătoare, fatale, cărora nu a putut 
rezista: maghiarizarea prin intermediul bisericii grecocatolice, în Bihor, și ieșirea 
din izolarea sătească și, deci, etnică în urma schimbărilor economice și sociale 
redicale la începutul anilor 1960. Aceștia sînt anii cînd din motive politice nu se 
putea vorbi în mod deschis despre problema națională sau a minorităților, cînd o 
parte a românilor sînt nevoiți să-și părăsească vetrele lor sătești și să muncească în 
locuri străine, înstrăinîndu-se aproape fără să observe că dezbracă ceea ce au mai 
propriu, cînd încheierea unei căsătorii mixte nu mai era o rușine, ci, dimpotrivă, 
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un lucru firesc. Iar cînd, cu cîțiva ani în urmă, am recunoscut ce se întîmplă în 
jurul nostru, nu am reacționat în mod potrivit.

Dacă în trecut folosirea și păstrarea de la o generație la alta a limbii și a tradiți-
ilor erau posibile în cadrul microcosmosului familial, coeziunea dintre familiile 
de aceeași seminție o constituia biserica cu întregul său anturaj și aparat moral și 
cultural, adunîndu-și credincioșii în cele mai viabile comunități pe care le-au avut 
vreodată românii.

În ciuda pierderilor pe care le-a suferit în urma restricțiilor cărora a fost supusă 
nu o dată de-a lungul istoriei, mai recent în anii 1950, biserica ortodoxă (ca și ce-
lelalte comunități religioase, în frunte cu cele baptiste) a reușit să-și îndeplinească 
misiunea nu numai în domeniul propovăduirii credinței, ci și în acela de cultivare 
a limbii și a tradițiilor naționale. Avînd în vedere rolul pe care îl jucase pînă în anii 
1948-49 în stimularea, organizarea și îndrumarea vieții noastre culturale, trebuie 
să recunoaștem fără doar și poate că instituția cea mai eficace de educare în spirit 
românesc a românilor din Ungaria a fost pînă în trecutul apropiat biserica. Bise-
rica a știut să supraviețuiască pînă acum toate urgiile care s-au abătut asupra ei. 
Prin urmare, tot ea oferă cele mai multe posibilități de perpetuare sau prelungire a 
existenței noastre ca naționalitate română.

Școala nu a jucat niciodată un rol hotăritor în păstrarea identității naționale a 
românilor din Ungaria de azi. Aceasta pentru că pînă la sfîrșitul celui de-al Doilea 
Război Mondial învățămîntul în limba română, pe de-a întregul confesional, se 
reducea la 2 sau 4 clase. Limba a fost învățată în familie și din biblie, ceasloave și 
cărți de cîntece. Școala este în general cea mai importantă instituție culturală, iar 
cînd este vorba de o minoritate națională, ea devine, vrînd-nevrînd, și o piatră de 
încercare a egalității în drepturi. Trebuie să avem însă în vedere faptul că înain-
tașii noștri, constituind periferia cea mai vestică a românimii și trăind împrăștiați 
într-un mediu străin de limbă și datini s-au aflat departe de centrele culturale și 
de școlile mai înalte românești, frecventîndu-le foarte puțini dintre ei. O bună 
parte a acestora din urmă, cu excepția unor preoți și dascăli, nu prea se puteau 
reîntoarce la ai lor, familiarizîndu-se cu limba și cultura maghiară. Cei care, după 
terminarea studiilor, s-au reîntors totuși în satele lor natale, nu au putut vorbi lim-
ba mai îngrijită însușită în școli, deoarece populația vorbea o română dialectală, 
de altfel inaptă pentru o conversație mai aleasă. Cu o oarecare exagerare se poate 
spune că această stare de lucruri a dus de fapt la încetățenirea a două limbi româ-
nești: una arhaică, folosibilă numai într-un mediu familial rural, alta literară, pe 
care majoritatea sătenilor însă nu o prea înțelegea și le era străină. Prin urmare, 
școala nu a reușit să micșoreze în mod simțitor prăpastia dintre cele două variante 
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ale limbii, ducînd la niște dileme la care nu am găsit soluții. „Obligația“ folosirii 
graiului local, impusă de majoritatea românilor de la sate, baza existenței noastre 
etnice, a constituit o piedică de seamă în însușirea și încetățenirea în mase a unei 
limbi care să corespundă necesităților vieții modeme. Din acest cerc vicios nu am 
reușit să ieșim niciodată.

Modestele rezultate pe care școala le-a obținut în procesul de însușire și mai ales 
de folosire a limbii se explică, bineînțeles, și prin faptul că învătămîntul cu limba 
de predare română de după cel de-al Doilea Război Mondial a fost întemeiat pe 
o concepție (politică) greșită, neținînd seamă de stadiul real în care se afla limba 
și conștiința etnică a românilor izolați de mai multe decenii de neamul din care 
făceau parte. Pornindu-se de la ideea falsă că limba pe care copiii o învață în fami-
lie este un instrument potrivit de însușire a cunoștințelor, a fost introdus spiritul 
și procedeele de predare tradiționale, clasice ale limbii (gramaticii) și literaturii. 
Rezultatul este bine cunoscut: copiii n-au putut însuși în mod satisfăcător limba, 
mai ales limba de uz practic, iar lecturile literare nu au fost potrivite pentru trezi-
rea și întărirea conștiinței de român. În cadrul acestui învățămînt au fost formate 
și cadrele noastre didactice...

Așadar, o restructurare a învățămîntului românesc din Ungaria numai poate fi 
amînată și ea trebuie să aibă în vedere realitățile relatate mai sus.

Köznevelés, 1991. szeptember 20. nr. 21.
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La moartea profesorului Sámuel Domokos
(1913-1995)

Știm cu toții că sîntem din pulbere și că 
în pulbere ne vom întoarce (cartea 
Genezei, cap. 111, versetul 19). Despre 

fragilitatea și vremelnicia ființei omenești 
știm de la Adam, de cînd a săvîrșit păcatul 
originar, mîncînd fructul oprit din pomul 
cunoașterii. De atunci datează și efortul 
omului de a salva pentru posteritate ceva din 
viața sa pămîntească. Horațiu (î.e.n. 65-8), 
într-una din odele sale, vorbind despre sine, 
spune cu certitudine:”Non omnis moriar”. 
Prin acest „nu voi muri de tot”, marele poet a 
dorit să se înțeleagă că opera sa va fi nemurito-
are și va aminti posteritatea de numele lui. 

Prin urmare, numai opera, creația durabilă ne poate salva de uitare. Numai că 
puțini, foarte puțini au darul de a intra pe poarta strîmtă a nemuririi...

Profesorul nostru Sámuel Domokos a publicat de-a lungul carierei sale profeso-
rale și științifice 13 cărți. Cam la patru ani cîte una. E mult? E puțin? Cîte dintre 
cele 13 opere îi vor păstra oare numele? Pentru oamenii superstițioși numărul 13 
este un număr fatidic, aducător de nenorociri. Profesorul Sámuel Domokos a mu-
rit cu cîteva zile după ce și-a văzut ultima, a 13-a carte apărută în viața...Moșind 
și eu la nașterea ultimei cărți, la primirea vestii tragice a morții subite a bunului 
nostru profesor, am început să am remușcări. M-a consolat însă faptul că mai avea 
un manuscris pe care mi l-a dat în primire, solicitîndu-mi sprijinul de a-1 mai 
putea publica și pe acesta.

Istoric literar, folclorist, bibliograf, traducător și lingvist, Sámuel Domokos s-a 
născut la 16 martie 1913, în Ciugudul de Jos, Județul Alba. Liceul la absolvit la Aiud, 
iar studiile universitare le-a făcut la Cluj, unde a studiat limba și literatura română 
și limba și literatura maghiară. Devine, îm toamna anului 1940, profesor la liceul 
din Năsăud. „Aici - mărturisește Gavril Scridon, în 1984, cu prilejul împlinirii de 
către profesorul pestan a vîrstei de 70 de ani- este profesor de limbă și literatură 
maghiară și dirigente al clasei a VIII-a, în care mă aflam și eu.” „Mi-a fost -conti-
nuă istoricul literar - cel dintîi profesor de maghiară care m-a instruit sistematic 
și cu pasiune, după ce îmvățasem de la tatăl meu, Vasile, țăran luminat, cele dintîi 
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noțiuni de limbă maghiară. Alături de învățarea limbii, profesorul Domokos ne-a 
introdus și în universul inedit al unei mari literaturi, pe care am început s-o des-
cifrăm și din, la început, modeste contacte directe, lecturînd și traducînd, chiar 
dacă cu stîngăcie, fragmente poetice în românește, ajutați, bineînțeles, de tactul 
pedagogic al profesorului nostru...Era, apoi, un om deosebit și ca diriginte al clasei 
noastre și, la fiecare întîlnire colegială, foștii săi elevi îl pomenesc cu respectul 
cuvenit. Domokos Sámuel a fost, cum se spune simplu pe la noi: un om de omenie, 
un om corect, un model de conduită civică”. (Magyar-román filológiai tanulmá-
nyok, ELTE Román Filológiai Tanszék, Budapest, 1984, 35-37.) Citez cu tragere 
din inimă aceste rînduri, deoarece cei care au fost discipoli ai lui Sámuel Domokos 
recunoaștem în ele o descriere cît se poate de exactă a omului și a profesorului care 
ne-a părăsit pentru totdeuna și care a fost ultima personalitate remarcabilă a unei 
strălucite generații de filologi români pestani: C. Tagliavini, L. Tamás, L. Gáldi.

După un scurt popas la Debrețin, S. Domokos predă literatura română la Buda-
pesta timp de mai bine de patru decenii, urcînd toate treptele ierarhiei universitare 
și obținînd gradele științifice existente în Ungaria de după cel de-al Doilea Război 
Mondial. Titlul de doctor (doctor în știință) îl obține cu lucrarea monogrofică (anii 
studenției, traducerile) consacrată poetului Octavian Goga, apărută la București 
(1978), ca și Bibliografia literaturii române în limba mahgiară de la 1830 la 1970 
(vol. I.-II., 1966, 1978), una din cele mai solide lucrarări ale profesorului pestan, 
indispensabilă pentru cercetătorii relațiilor literare româno-maghiare.

Viata și activitatea științifică a lui S. Domokos este indisolubilă de conviențuirea 
celor două popoare, de interferențele culturale româno-maghiare. Studiile sale se 
încheagă într-o prețioasă istorie a relațiilor literare româno-maghiare, a căror cer-
cetare „a reprezentat țelul meu de-o viață”, cum mărturisea el însuși prin anii 1970.

Despre activitatea multilaterală a savantului S. Domokos se va scrie încă mult și 
va fi citat de cercetătorii contactelor literare maghiaro-române, pur și simplu pent-
ru că este autorul a mai multor cărți de referință și unul din cei mai sîrguincioși 
propagatori ai literaturii române în Ungaria. Și noi, românii din Ungaria sîntem 
recunoscători pentru contribuția pe care profesorul Domokos a adus-o la descope-
rirea și introducerea în circuitul vieții spirituale românești cîteva din valorile no-
astre culturale. Basmele lui Vasile Gurzău și horele morților ale lui Teodor Sava au 
fost salvate de pieire de harnicul culegător și cercetător pestan.

Cei care l-au cunoscunt ca profesor nu o să-1 uite niciodată pentru bunătatea și 
toleranța cu care au fost tratați și ajutați. Cei care i-au cunoscut și opera științifică 
au, probabil, convingerea că Sámuel Domokos nu va muri de tot.

1995
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Școala noastră, școala mea

Se spune, pe bună dreptate că, de obicei, „cum sîntem, așa ne este școala”, 
ceea ce înseamnă că dacă dorim să descriem starea în care se află învămîntul 
românesc din Ungaria, trebuie sau ar trebui să știm cum sîntem noi, românii 

de aici, ca etnie românească. Ar trebui să ne cunoaștem mai bine: să știm, înainte 
de toate, care ne sînt trăsăturile specifice lingvistice și culturale, care este adevărata 
noastră față, care ne este atitudinea față de valorile românești, de ce această atitudine 
diferă atît de mult de eforturile pe care naționalitățile din țările vecine fie ele româ-
nești ori neromânești, care văzîndu-și școala în pericol, sînt capabile de cele mai 
energice protestări, demonstrații. Noi lăsăm impresia unei comunități căreia îi este 
spaimă de un învățămînt (mai) românesc, renunțînd demult la o școală cu predare 
în limba maternă, căci trecerea de la învățământul cu limba de predare română, 
în anul școlar 1960/1961, a avut loc (și) cu „contribuția” noastră, a profesorilor și 
părinților din acea epocă, în orice caz nimeni nu a protestat împotriva deciziei ofici-
ale. Din surse informale știm că orice strădanie de a da învățămîntului un caracter 
mai românesc se izbește de protestul părinților îngrijorați de viitorul copiilor lor. 
Astfel stînd lucrurile, o școală pur românească sau mai românească ar rămîne, spun 
cei bine informați, fără elevi. În ultimii 4-5 ani nu numai că nu am făcut demersul 
necesar pentru a consolida poziția școlilor bilingve, dimpotrivă, numărul lor a scăz-
ut.

După Primul Război Mondial, noi nu am avut școli românești, căci școlile 
așa-zise cu limbă de predare română dintre 1948-1960, nu au fost în realitate școli 
cu limba de predare română. Nu, pentru că nicio condiție necesară unei astfel de 
școli nu a fost dată. Căci nu cunoșteam decît un grai românesc (unii nici pe acesta), 
care, ne avînd o variantă scrisă, nu putea constitui un mijloc de predare. Limba 
literară (standard) nu o cunoșteam, prin urmare noțiunile de bază ale vieții mo-
derne le însușeam în limba maghiară.

Generațiile postbelice sînt totuși norocoase, căci au frecventat școlile cele mai 
românești pe care le-am avut vreodată în Ungaria de astăzi.

Cînd ar fi trebuit să trec pragul școlii, în 1944, în satul nostru era război. Stînd 
în prima casă a satului, în loc să merg la școală, am ieșit la colțul grădinii din fața 
căsuței natale, unde ne adunasem cîțiva, în frunte cu unchiul Mihai, care ținea în 
mînă un steag alb, spre a întîmpina un batalion de călăreți al armatei românești. 
România, din momentul de la 23 august a întors armele împotriva Germaniei, 
lupta deja alături de Armata Sovietică, împotriva hitleriștilor, susținuți de unguri, 
care acum pierdeau a treia oară și definitiv Ardealul. Întîile mele amintiri se leagă 
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de aceste vremuri tulburi, despre care noi, copiii, știam atunci foarte puțin. Se 
tipărise însă pe vecie în mintea mea caracterul crîncen și samavolnic al regimului 
politic de atunci, dar mai ales ceea ce s-a întîmplat cu unchiul meu, care a îndrăz-
nit să ridice, din propria-i inițiativă, drapelul alb, executat de el însuși dintr-un par 
și o măsăriță la intrarea trupelor românești într-un sat românesc din țara ungu-
rească. Nu știu dacă vom afla vreodată care a fost adevăratul motiv al internării lui 
Mihai Petrușan la Bichișciaba și al supunerii unor chinuri oribile, unul național 
sau unul de „trădare” politico-militară a cetățeanului statului în care trăia. Cert 
este că primele mele amintiri datează din timpul ultimului război mondial și se 
leagă de grozăviile lui, preludiu sumbru la studiile începute cu întîrziere și într-o 
cumplită mizerie.

Am început să scriu și să citesc la Preoteasa (Aurelia Cîmpian), soția învățăto-
rului și preotului ortodox Ioan Olah, figură nebuloasă, despre care știm destul de 
puțin în comparație cu rolul relativ important pe care l-a jucat în viața noastră, 
un rol, se pare, discutabil. Metodele învățătoarei noastre erau de o natură tot dis-
cutabilă, deoarece numai cei mai dibaci elevi au reușit să se deprindă cu scrisul și 
cititul în cei doi ani cît dura școala română pe atunci. Am avut însă noroc, deo-
arece începuseră secularizarea instituțiilor bisericești, inclusiv școala, avînd din 
1948 învățătoare pe doamna Székely, consoartă a învățătorului Székely János, la 
care m-am simțit foarte bine, pentru că eram ajutat la învățătură și, drept urma-
re, am obținut în clasele III-IV note mult mai bune decît în primele două clase. 
Dificultățile cu care mă confruntam se explicau în primul rînd prin faptul că nu 
cunoșteam limba maghiară, în familie vorbind numai românește. Din anul școlar 
1948/49 am început să învățăm cîteva materii și în limba maternă, iar după națio-
nalizarea școlilor și trecerea, din toamna anului 1948, la un învățămînt românesc, 
am obținut note tot mai bune, ca la sfîrșitul anului 1949/50 să devin eminent. Față 
de notele slabe din primele două clase, acest rezultat a constituit o adevărată per-
formanță, motivul ei rămînînd, din punct de vedere profesional, o adevărată enig-
mă. Poate că aveam de a face cu un caz personal, dar pentru mine trecerea de la 
folosirea unei limbi la o altă limbă a constituit o reală traumă. De fapt, fenomenul 
pe care azi îl numim bilingvism a provocat nu numai un seism psihologic, ci și 
dificultăți în însușirea cunoștințelor.

Din 1951 mi-am continuat studiile la școala generală românească din Giula, o 
școală cu limbă de predare română. Anii petrecuți aici se caracterizează printr-o 
circumstanță ambiguă. La ore se vorbea practic numai românește (Csala József 
sau Lőrinczi Zoltán ne mai explicau din cînd în cînd și în limba maghiară unele 
noțiuni de fizică, chimie, matematică, respectiv biologie). Însă elevii vorbeau între 
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ei numai ungurește, pentru că majoritatea lor venea din comune maghiarizate sau 
tineri care știau românește, dar s-au deprins deja cu folosirea limbii maghiare. 
Eu, pentru prima dată în viața mea, aici m-am confruntat și obișnuit cu acest 
fenomen. Colegiul și școala din Giula constituiau în anii 1950 o adevărată Mecca 
pentru tinerii români din Ungaria, dar adevărul (rareori pronunțat) este că noi, 
cei care aduceam de acasă o mentalitate românească, aici, în orașul de pe malurile 
Crișului Alb, ne-am ungurizat, fără să fim conștienți de acest fapt.

O trăsătură dominantă a integrării (sociologizării) noastre în societatea maghi-
ară este un dat contradictoriu, avantajos din punct de vedere social și dezavanta-
jos pentru formarea unei intelectualități cu cuget și simțire românească. (Evident, 
excepții poate evoca oricine!) Situația se prezintă cam în felul următor. Majorita-
tea românilor au trăit la sate, unde erau școli întreținute de Biserica Ortodoxă, în 
exclusivitate de membrii ei, iar pentru că populația era săracă, se putea angaja la 
susținerea a numai cîtorva clase (la sate, de obicei, la două clase). Pînă în perioada 
dintre cele Două Războaie Mondiale, românii au evitat să-și întemeieze școli de 
stat, deoarece finanțarea de la buget avea consecințe nefavorabile pentru păstrarea 
identității; predarea pe baza programei școlare oficiale viza maghiarizarea tinere-
tului. Cei care urmăreau să facă studii mai înalte, erau nevoiți să se ducă la școlile 
din orașele mai mari din zonă, care, evident, nu erau școli românești. (Prima insti-
tuție de învățămînt românesc universitar s-a înființat în Impreriul Habsburgic, în 
cadrul Universității din Budapesta, la sfîrșitul anului 1862.) Aceste școli exercitau 
asupra tinerilor români o dublă influență. Una era negativă și este în legătură cu 
șicanele profesorilor unguri la adresa copiilor români, cealaltă avea o finalitate în 
ansamblu pozitivă. Din evocările marilor personalități românești știm că aveau 
multe neplăceri din cauza originii lor, dar acestea le dezvoltau și căleau identi-
tatea națională. Cele mai bune școli de educație în spirit românesc au fost școlile 
maghiare din Transilvania! E adevărat că școlile au deznaționalizat, mai precis au 
ungurizat, dar în proporții de masă numai pînă la începutul secolului al XlX-lea. 
După această dată intelectualitatea română a devenit capabilă să se integreze în so-
cietatea maghiară și, totodată, să-și păstreze integritatea națională (vezi generația 
lui Emanuil Gojdu). Intelectualitatea școlită și educată în marile centre urbane din 
Ungaria și Transilvania, chiar dacă rămîn mulți la orașe, întorcîndu-se la vatra 
lor, formează treptat o elită capabilă să creeze o viața spirituală românească din 
care răsare o viață culturală și literară de calitate, durabilă, pe de o parte, iar pe de 
altă parte devin susținătorii cauzei naționale. Etapele principale ale acestei evoluții 
sînt reprezentate de E. Gojdu, I. Vulcan, M. Eminescu, I. Slavici, O. Goga, P. Gro-
za. Ultimii s-au stabilit în România și au devenit reprezentanți de seamă ai vieții 
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culturale și politice românești. Românii din Ungaria au devenit, datorită patriotis-
mului lor adevărat și datorită relațiilor relativ armonioase cu ungurii, cetățeni bi-
lingvi (Gojdu, Vulcan etc.), iar noi, românii de azi am moștenit această atitudine, 
pe deoparte confuză, pe de altă parte ambiguă, pe care o definim drept o identitate 
dublă (ceea ce, după unii, nu există). Noi continuăm să afirmăm cu încăpățînarea 
lui Emanuil Gojdu că adevărata noastră patrie este Ungaria, aici ne-am născut și 
numai în patria comună, în colaborare și conviețuire cu ungurii ne putem imagina 
viitorul. Că această convingere a fost moștenită de la o generație la alta, timp de 
două secole, stau mărturie rîndurile așternute pe hîrtie de Emanuil Gojdu în 1861: 
Eu m-am născut în Ungaria, dezvoltarea și toată fericirea mea (și cînd zic fericire, 
nu înțeleg starea prezentă, căci aceasta nu e fericire pentru mine) am de a o mulțumi 
națiunei maghiare; din copilărie am fost protejat de maghiari; deși toți au știut cum 
că sunt român ortodox; aceasta totuș nici un maghiar nu mi-a imputat; numai de la 
ei și între ei mi-am cîștigat o stare înfloritoare; dară pentru aceea nu s-a aflat unul 
care să-mi fi zis să nu fiu român, — patria mi-o iubesc nemărginit, și pentru bunăs-
tarea ei sunt gata în tot momentul a-mi sacra viața, și pentru aceea eu nu cunosc 
cauza maghiară altcum, decît sinonimă cu libertatea comună, însă pe lîngă aceasta 
am cărunțit ca un român de omenie — modestia nu-mi iartă ca să-nșir aci ce am 
făcut pentru interesele (națiunei), aceea însă o mărturisesc, cum că toate mijloacele 
cu care-mi pot ajutora națiunea, le-am căpătat numai de la maghiari.

Aceasta este ideea pe care ne-am zidit viața politică, socială și culturală, asumîn-
du-ne toate consecințele care derivă din această adaptare, integrare și apoi asi-
milare lentă și, se pare, inevitabilă în lumea maghiară. Astfel stînd lucrurile, 
noi nu mai sîntem capabili să revenim la o viață spirituală pur românească, să 
ne (re)întemeiem școli românești. Sigur, școlile pe care le avem (în primul rînd 
cele din Micherechi, Giula și Chitighaz) ar putea primi un caracter mai pronunțat 
românesc, dar, se pare, că și această dorință se pierde în negura iluziilor. Și totuși... 
Și totuși românul cinstit din această țară are datoria morală să facă toate eforturile 
pentru a-și păstra identitatea, limba și cultura dacă odată s-a născut român, căci 
aceasta este legea firească a vieții.

Calendarul românesc, 2003, p. 123-126.



465

Nemzetiségeink kultúrája a közoktatásban

A nemzetiségi szakemberek körében eléggé elterjedt az a nézet, hogy a 
rendszerváltozás és az 1993. évi nemzeti kisebbségi törvény megjelenése 
óta nem javult, sőt bizonyos területeken -a látványos önszerveződési, 

önkormányzatalapítási kedv növekedése ellenére- romlott a nemzetiségek helyze-
te, különös tekintettel az identitás megőrzésére. A megállapítás igaz az oktatásra 
is, hiszen míg az iskolákra egyre nagyobb feladat hárul a nyelvi és az önismereti 
tudnivalók közvetítésében, az oktatási és nevelési feltételek szakmai és nemzeti-
ségpolitikai szempontból nem javultak, már csak azért sem, mert a kétnyelvű is-
kolák többsége az elmúlt évtizedben nem tudta tényleges pozícióit megőrizni és a 
gyakorlatban nyelvoktatóvá degradálódott. A románság például egyetlen tannyel-
vű iskolát sem tudott megtartani, a kétnyelvű intézmények pozíciói romlanak, az 
elmagyarosodás üteme erőteljesebb, mint bármikor a Trianon utáni Magyarorszá-
gon.

Ebben a kritikus nemzetiségpolitikai kontextusban igen helyes, régen várt lépés-
nek kell tekinteni, hogy a nemzetiségek kultúrája elfoglalja méltó helyét az iskolai 
oktatásban. Elkésett intézkedésnek is tarthatnánk a fenti megállapítások alapján. 
Mégsem tartjuk annak, mert az identitás letéteményese a honi nemzetiségek ese-
tében jelenlegi helyzetében éppen a kultúra, az önismereti tárgyak. A nyelv ugyan 
továbbra is őrzi primátusát az autoidentifikációban, a két-és többnyelvű nem ma-
gyar lakosság számára egyre meghatározóbb azonban az elődök kultúrája, etnoló-
giai sajátosságai. Látnunk kell azt is, hogy a mennyiségi fogyással párhuzamosan 
a legtöbb hazai nemzeti kisebbségnek nemcsak állami, itt-ott anyanemzeti segít-
séggel kiépített kulturális infrastruktúrával rendelkezik, hanem igényes, értékei-
hez ragaszkodó, azokat művelni és gyarapítani akaró értelmiséggel, s nemegyszer 
felkészült kutatókkal. A feltárt és a nemzetiségi sajtó, szaktudományi kiadványok 
útján ismertté vált kulturális örökség készítette elő és tette lehetővé a nemzetiségi 
kultúra önálló tantárgyként történő bevezetését az iskolai oktatásban.

Az identitás karbantartását célzó népismereti tárgy bevezetésének igénye ko-
rábban is felmerült, elmaradása, számos ok mellett, végülis a szakmai előkészítés, 
a történelmi múlt feltárásának hiányával is magyarázható (kivételt képezhet az 
olyan nagy kutatás-kapacitási feltételekkel rendelkező nemzetiség, mint a német).

A nemzetiségi oktatásban áttörést jelentő diszciplína a 2001-2002. tanévben tör-
ténő bevezetése után immár az ismeretek tanításának gyakorlati teendőire irányul 
a szakemberek figyelme. A Kis Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intéz-
mény, tucatnyi szakember közreműködésével, módszertani útmutatóval sietett a 
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nemzetiségi önismeretek tanításában részt vevő oktatók segítségére (Népismereti 
módszertani útmutató a nemzetiségi iskolák számára, Budapest, 2002). A kiadvány 
ajánlásokat, ötleteket, lehetőségeket villant fel, jelezvén mind az útmutató fakul-
tatív jellegét, mind az iskolák kontribúciójának szükségességét a lokális igények-
nek és sajátosságoknak megfelelően. Erre utal az előszó „magunkat, magunknak, 
egymásnak és másoknak” mottó-szerű jelzés is, valamint annak a nyilvánvaló 
ténynek a hangsúlyozása, hogy az útmutatás, az alternatívák kínálata a multikul-
turalitás jegyében történik, számos kultúra, eltérő tradíciók közvetítésére appli-
kálható módszerekre, eljárásokra vonatkozik. Iskolája válogatja, hogy a valóban 
sokoldalú, több tudomány-és művészeti ágra tagozódó ismerethalmazt hogyan ta-
nítja, önálló tárgyként, „természetes” közegben vagy a tudomány-és művészetágak 
szerinti bontásban.

Az útmutató sokféle feldolgozású lehetőséget kínál, az ismeretszerzés akár ki is 
kerülhet az iskolai keretekből, élve a kisebbségi intézmények által kínált lehetősé-
gekkel. Kérdés, hogy a kulturális impulzusok sokasága és heterogenitása hogyan 
áll össze egységes önismereti képpé, s nemzeti tudattá. Felvételi vizsgákon szer-
zett tapasztalatok sokasága bizonyítja, hogy a viszonylag gazdag kultúrtörténeti 
ismeretekkel rendelkező tanulók nemzeti tudata, kiforratlan érzelmi kötődése bi-
zonytalan. Ennek oka lehet a többséghez fűződő viszony is, amelyről az útmutató 
jogosan tesz említést. A kisebbségi kultúra legitimációját ugyanis csakis a többség 
adhatja meg, azzal, hogy bekapcsolja a kisebbség kultúráját az ország kulturális 
vérkeringésébe, egyébként nem lehet „hatással a többségi nemzetre”, ahogy a szer-
zők jogosan igénylik. Például a méhkeréki románok nemzeti büszkeségének for-
rása az a körülmény, hogy a II. világháborút követő években országos hírnévre 
szert tevő népi együttest tudott működtetni, az 1970-es években útnak indított 
táncház-mozgalom pedig ismertté tette ország-világ előtt a helyi táncokat, jeles 
képviselőiket. Kitűnő magyar szakemberek egyengették az utat a méhkeréki tán-
cok országos elismerése érdekében. El kell azonban ismerni, hogy a magyarországi 
nemzetiségek kultúrája nem vált mind a mai napig magyar iskolák tananyagának 
szerves részévé, pedig a hivatalos megfogalmazás szerint is rég annak kellene len-
nie.

A hazai nemzetiségi oktatás meghatározó ellentmondására, súlyos gondjára utal 
a következő megfogalmazás: „A népismeret oktatásának nyelve választható (lehet a 
magyar, a nemzetiségi vagy a vegyes oktatási nyelvhasználat). A kisebbségek érdeke, 
hogy a nemzetiség nyelvén történjen az ismeretszerzés és alkalmazás. Így a népis-
meret tartalmának átadása a nyelvoktatás részeként is felfogható, mivel speciális 
tartalmakon keresztül történik a nyelvi kompetenciák fejlesztése.” (9.1.) A nemzeti-
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ségek igazi érdeke annak a természetesnek tűnő, de nem mindig megvalósítható 
evidenciának, hogy a nyelv és irodalom mellett a nemzetiségi tanuló a saját kul-
túráját saját nyelvén ismerje meg. Ebben az esetben nem kellene engedményeket 
tenni a nyelvhasználat rovására (legalábbis a kétnyelvű felső tagozatban és gimná-
ziumban), hiszen a kisebbségi oktatás hanyatlásának egyik oka a valóságkövetés, 
a túlzott alkalmazkodás az asszimiláció által diktált nyelvi pozícióvesztéshez, pe-
dig kézenfekvő, hogy a nemzetiségi oktatás nyelvoktatóvá való degradálását csak 
építő-fejlesztő, igényességet támasztó stratégiával akadályozhatjuk meg. E gondo-
lattal harmonizál a tanuló képességfejlesztő, korszerű kreatív tanítási módszerek 
alkalmazására történő utalás is, ami valóban új megközelítést sugall (9.1.).

Az sem közömbös, milyen felkészültségű-végzettségű oktató tanítja a szerteága-
zó ismereteket igénylő tantárgyat, amely „népismeref ’-ként régóta szerepel egyes 
nemzetiségi intézmények tanrendjében anélkül, hogy a fogalmat definiálták vol-
na. Most mindenekelőtt abból a szempontból indokolt a kérdés feszegetése, hogy 
a felsőoktatás, a nemzetiségi pedagógusképző intézmények mennyire ismerik és 
respektálják a közoktatás igényeit, s a jelenlegi formájában alkalmasak-e ezek ki-
elégítésére. A kozmetikázás nélküli válasz csakis az lehet, hogy csak részben isme-
rik, mivel ahogy a kétnyelvű közoktatásnak nem tudtunk minden vonatkozásban 
felkészült szakembereket képezni, nemzetiségi iskolák profiljának megfelelően át-
strukturált tantárgyak tanítására alkalmas „nemzetiségi” pedagógust sem képez-
tünk (általánosan nem ismert kivételek persze lehetnek).

Az útmutató a tárgy oktatását elősegítő segédanyagokat, taneszközt ígér az adott 
nemzetiségi nyelven. Ehhez azonban mindenképpen tisztázni kellene minden is-
kolával rendelkező nemzetiségnek néhány alapvető kérdést. Meghatározó kérdés, 
hogy ki tanítsa? A válasz nyilvánvaló: e tárgy oktatására kiképzett nemzetiségi 
tanár, pontosabban szaktanár. Erre a legnagyobb sikerrel alapképzettségük okán 
a tanítók pályázhatnak. Tanulmányaik kiegészítésével kb. 2 év alatt megszerezhet-
nék a szükséges képesítést. Akár önálló szakként is indítani kellene ilyen kurzu-
sokat, a nemzetiségi nyelv és irodalom szak mellett. Ez nem tűnik illúziónak, ha 
a 2003-2004-es tanévben bevezetett szaknyelvi és szakmódszertani képzés sikeres 
lesz. Ennek felügyeletét az Oktatási Minisztériumnak kellene megfelelő rigorozi-
tással (a finanszírozással keresztül) levezényelni és ellenőrizni, egyébként könnyen 
parkoló-pályára kerülhet. Egy ilyen szakot csak akkor érdemes indítani, ha a nem-
zetiségi iskola önálló tantárgyként tanítja a népismeretet. E mellett az útmutató 
meggyőzően érvel. Jóval alacsonyabb hatékonyságra és presztízsre számíthat az 
újonnan bevezetett diszciplína integrált (más tantárgyakba való illesztés) formá-
ban történő oktatása esetén, különösen ha a „befogadó” tantárgyat nem nemzeti-
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ségi és megfelelő felkészültséggel rendelkező nevelő oktatja. Az utóbbinál sokkal 
jobb oktatási keretet lehetne teremteni a nyelvi és az irodalmi órákkal való „fú-
zióval”, adekvát felépítésű programok és tankönyvek megjelentetése esetén. Egy 
„komplex”, a nemzetiségi nyelv és kultúra egy tantárgyba való integrálásával létre-
hozott stúdiumnak elsősorban erős nevelő, nemzetitudat-erősítő funkciója lehet-
ne. Hasonló (szervezési, szakmai kompetencia stb.) okok miatt a műveltségi isme-
retszerzés iskolán kívüli telepítésének is van reális rizikója: a politikai mozgalmi 
jelleggel együtt járó gyakori felszínesség, a tantárgyhoz rendelt nevelési és oktatási 
cél elsikkadása (hiszen ebben az esetben aligha biztosítható a képzés nemzetiségi 
miliője), a „külső intézményekre rákényszerülő” iskolai koordinátor pedig aligha 
vállalhatja fel egy ilyen tevékenységgel járó esetleges nézetkülönbségeket, konflik-
tusokat. Nem életszerű a szerzők azon igyekezete, hogy a tantárgy magyar nyelven 
történő tanításához is keresnek és találnak mentő körülményeket (11.o.), különö-
sen az a kitétel vitatható, hogy „érvényesülhet a multikulturálsi nevelés és oktatás”. 
A tanulók -vallják a szerzők- nyitottabbá válnak a hazánkban élő más nemzetiségek 
értékeinek és eredményeinek megismerésére, megbecsülésére”. Ez csak elméletben 
igaz, a gyakorlatban ez azért fikció, mert súrlódások vagy konfliktusok- nagyon 
kevés esettől eltekintve, s akkor sem politikai jellegűek- nem egy ország nemzeti-
ségei között keletkeznek, hanem esetleg egy adott nemzeti kisebbségi és a többségi 
nemzet között. Az együtt élő kisebbségek többnyire megtanulják egymás nyelvét, 
megismerik egymás szokásait, értékeit az együttélés természetes körülményei kö-
zött. A multikulturalitás problémája a kisebbségi és a többség viszonyrendszeré-
ben jelentkezik, s a többségnek kell befogadnia, integrálnia a kisebbséget, annak 
kulturális értékeit. A mai Magyarország területén a nemzeti kisebbségek legfőbb 
gondja a megmaradás, s az ehhez szükséges megértés és hathatós támogatás a 
többség részéről. A multikulturalitás, mint amerikai „import cikk”, nem ugyanazt 
jelenti Európában, mint Amerikában, még egy erősen decentralizált állam eseté-
ben sem. Kivételt képez sok vonatkozásban a roma közösség, amelynek társadal-
mi helyzete, a többség által történő megítélése rokonságot mutat az 1960-1970-es 
évek amerikai néger populációjának a fehérek részéről megnyilvánuló kirekesztő 
politikájával. A Bakonyban és a Pilisben élő nemzetiségek évszázadok óta békésen 
megférnek egymás mellett, ami Európában szinte természetesnek tűnik, az igazi 
kihívás azonban az, hogy ezek a népcsoportok a posztindusztriális korszakban ho-
gyan konzerválhatóak. Minden cselekedetünk a megőrzésre, a továbbélésre kell, 
hogy irányuljon: iskolai nevelés és oktatás, hagyományőrzés stb. E kis közösségek 
életének meghosszabbítása akkor lehet sikeres, ha a kisebbségi politika is ilyen célt 
követ. A méhkeréki kísérlet például arra irányul, hogyan lehetne revitalizálni a te-
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lepülés (még) többségét adó románságot, s amennyiben a program eredményesnek 
bizonyulna, más hazai népcsoportok is kipróbálhatnák.

A nevelési és a multikulturális alapvetés (előszó) után a szerzők a nemzetisé-
gi népismeret tanításának lehetséges formáit, kereteit veszik számba, releváns 
célként tartva szem előtt az „élményszerűbb, átélhetőbb” ismeretszerzést, a 
megvalósításhoz soha nem tapasztalt flexibilitást engedve, ajánlva. Ami ennél is 
figyelemre méltóbb a népismeret fogalmának definiálására, kereteinek pontosabb 
meghatározására tett kísérlet. Alapvető fontosságú szempontokról van szó, s ezért 
a diszciplína sajátos nemzetiségi jellegére, az identitás ápolásához, megőrzéséhez 
szükséges tudatosságra teszik a hangsúlyt, amihez a folklorisztikus-néprajzi 
keretek tágításával új, eddig talán tudatosan mellőzött ismeretek felé való nyitással 
hívják fel a figyelmet a még előttünk álló feladatokra. Ilyen terület az úgynevezett 
anyaországok történelme tanításának kérdésköre, amelyben a rendszerváltozás 
óta nem sikerült áttörést elérni, ami nyilvánvalóan sok történelmet oktató 
tanárt elbátortalanít, hiszen napi gondot jelent számukra a „melyik történelmet 
tanítsam” kérdése, különösen a magyar és a szlovák, valamint a magyar és a román 
történészek felfogásában jelentkező nézeteltérések miatt. Talán nem véletlen, hogy 
a hazai román általános iskolákban a történelemtanítás lényegében a lokális, a hazai 
románok históriájára korlátozódik, így elsősorban a néprajzi, kulturális, egyházi 
vonatkozásaira téve a hangsúlyt, s gondosan kerülve az együttélés neuralgikus po-
litikai kérdéseit. A kérdés persze az, hogy ezzel helyes álláspontra helyezkedünk-e, 
elsősorban a nevelés, a tudatformálás szempontjából helyes-e? A dilemmák felol-
dására minden bizonnyal alkalmasak az Európai Uniónak a nemzeti történele-
mírásra - és tanításra vonatkozó ajánlásai, amelyek megkövetelik az eltérő nézetek 
bemutatását, az eddigi egyoldalú, kizárólagos interpretációkkal szemben.

Körültekintő munkára vall a tanítás feltételeinek körvonalazása. Viszonyaink 
ziláltságát tükrözi azonban az a fent említett körülmény, hogy mind az anyanem-
zeti, mind a lokális történelemtanítás sokáig mostoha gyermeke volt a nemzeti-
ségi oktatásnak, s nem gondoskodtunk a megfelelő tanárképzésről sem, amelyről 
egyébként az útmutató jogosan tesz említést (15-16.o.). A tankönyvek, taneszközök 
hiánya is ezzel van összefüggésbe. E gondolatkörbe integrálható az az audiovizu-
ális és informatikai eszköztár, amelyre a szerzők hivatkoznak, s joggal érvelnek 
az oktatás során történő alkalmazása mellett. (17-18.1.) Fontos tudatosítani, hogy 
speciális, a tudatra és az érzelmekre egyaránt ható ismeretekről van szó, s meg-
határozó szerepet kell, hogy játsszanak a nemzeti szellemben történő nevelésben. 
Ezért lényeges követelmény, hogy a saját lokális értékekhez, mint önazonossá-
guk tartópilléreihez való visszatérés tudatos és komplex legyen, kiegészüljön az 
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anyanemzet kulturális értékeivel, nyelvének alaposabb megismerésével. Egy olyan 
tantárgyról van tehát szó, amely az anyanemzetből kiszakadt, s viszonylagos el-
szigeteltségben élő nemzetiségeink esetében a lokális nyelvi, néprajzi, s általában 
a kulturális tradíciókra épül, s ennél fogva múltba néző diszciplína, amely hasz-
nos eszközéül szolgál a modern korszakban is az önépítkező, a korszerű nemzet-
szemlélet kialakításában. Végülis ez a tét! A kihívás nyilvánvaló: a hagyományos, 
a falusi ember által alkotott népi-nemzeti érték által formált nemzettudat hogyan 
maradhat versenyképes hatalmas lendülettel modernizálódó világunkban. Az út-
mutatóban a szerzők erre tesznek kísérletet problémafelvetésükkel, a probléma-
megoldást célzó javaslataikkal, a nemzetiségi népismeret megismerésére és iskolai 
feldolgozására vonatkozó vonzó, változatos módszerek ajánlásával.

Új pedagógiai szemle, 2004. január, p. 124-127.
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În colbul şcolii...

„În zadar în colbul școlii,/Cauţi urma frumuseţii/Și îndemnurile vieţii.../Nu 
e carte să înveţi/Ca viaţa s-aibă preţ – /Ci trăiește, chinuiește/Și de toate 
pătimește/Ș-ai s-auzi cum iarba crește”. Cam demult, prin 1880, a scris M. 

Eminescu aceste versuri înfiorător de frumoase, adevărate și încă actuale. Nu ne-
apărat spre problemele spinoase ale instruirii și educaţiei din școlile noastre am 
avut de gând să îmi îndrept atenţia în rândurile ce urmează ci spre întrebarea 
îngrijorătoare care sună în felul următor: unde sunt ai noștri tineri? Căci fără ei nu 
este viitor. Evident, nu mă refer aiurea la tineret, ci la vlăstarele românilor din ţara 
noastră. Numai că o astfel de întrebare, indiferent din ce perspectivă o abordăm, 
e una retorică, căci dispariţia lor nu este o cauză ci un efect. Încercând să răspunzi 
la ea, te izbești nu de un tineret nepăsător, lipsit de ambiţii, ci de motivele dispari-
ţiei lor, odată cu terminarea studiilor, din comunitatea noastră, sporind numărul 
celor care prin o treptată deznaţionalizare se scufundă în marea masă a majorităţii 
naţionale. Stând de vorbă cu ei, afli lucruri care îi depășec: lipsa locurilor de mun-
că în cadrul comunităţii, spaima celor mai în vârstă de concurenţă, refuzul unor 
familii de a mai vorbi românește, anomaliile profesionale și morale din școli, din 
instituţiile culturale etc.

La mijlocul verii, pe o stradă principală a orașului Seghedin, m-am întâlnit cu 
trei studenţi care veneau de la examenul de licenţă, terminându-și studiile la sec-
ţiile română și istorie. Întrebându-i despre felul cum își concep viitorul, dau din 
umeri, ceea ce înseamnă că nu au loc de muncă, constatând cu tristeţe că în satele 
lor natale nu sunt posturi de profesor în domeniile care s-au specializat. Înainte 
de a ne despărţi, o studentă, alias tânâră profesoară, face o interesantă și, totodată, 
dezolantă observaţie și anume: în școala românească din comuna ei natală este un 
loc vacant de profesor de istorie, numai că directorul școlii și-a înscris la această 
secţie o rudenie de a lui. Unul din cei trei studenţi, un băiat de treabă, a fost mai 
norocos, a primit un post, nu la școala din satul natal bihorean, ci la primăria lo-
cală, unde își petrece timpul cu scuturarea de praf a dosarelor.

Stând la taifas cu tinerii și nu numai afli de ce mărul la noi este tot mai putred. 
Înteresându-mă în primul rând școala (și e bine ca omul să rămână la calapoadele 
sale!), urmăresc înainte de toate situaţia acestei instituţii periclitate de tot felul de 
anomalii, de la cele de finanţare și mizeria salariilor până la competenţa profe-
sională a unor cadre didactice. Actualmente însă un dialog înţelept, constructiv 
asupra învăţământului e imposibil din momentul ce majoritatea pedagogilor este 
arhimulţumită cu activitatea sa controlată de nimeni, declarând fără doar și poa-
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te că „mai mult nu se poate face” (vorba unei dăscăliţe ieșită deja la pensie), deși 
toată lumea știe că o mare parte a elevilor nici după 10-12 ani de studiere a limbii 
române nu reușeste să o însușească în mod satisfăcător. Profesorii sunt mulţumiţi 
și consideră că merită numai lauri, părinţii și elevii sunt nemulţumiţi și își duc 
copiii la o altă școală. (Cam același lucru s-ar putea spune și despre predarea altor 
discipline!) Profesorii cu pregătire bună sunt, nu o dată, marginalizaţi sau puși în 
situaţia de a părăsi școala, obţinând succese remarcabile la o școală maghiară. Ni-
meni nu înţelege, în afară de directorii în discuţie, care sunt criteriile de evaluare 
a dosarelor când, rar de tot, rămâne câte un post vacant. Nu puţini sunt elevii care 
consideră că premiile, diplomele, plachetele de la sfârșitul studiilor sunt acordate 
nu după rezultatele obţinute la învăţătură ci după niște consideraţii clientelare, 
fără reţineri și ezitări. Câștigă finii și nașii, adepţii unor grupuleţe într-o veșnică 
rivalizare. Nu vrem să exagerăm și să generalizăm! Mă refer numai la cei cu musca 
pe căciulă. Ceea ce vrem să accentuăm este faptul că în structura actuală un în-
văţământ de calitate este greu de conceput. Pentru a-şi putea îndeplini misiunea 
carei le revine în păstrarea identităţii, ar trebui să creăm condiţii mai optime, sco-
tându-l din mlaștina tuturor rivalizărilor extrașcolare. Pentru aceasta și pentru 
multe alte motive, este necesară o schimbare calitativă în conducerea comunităţii 
noastre. E un loc comun că, actualmente, noi nu avem o conducere competentă și 
vrednică pentru a susţine interesele cu care ne confruntăm. Cei care în principiu, 
de jure și-au asumat formal această sarcină, cred că odată cu „rezolvarea financi-
ară a școlilor” și-au făcut datoria. De partea esenţială, ideatică a învăţământului 
nu arată interes. Tocmai de aceea, școlile pe care aceștia ar vrea să le aducă sub 
egida lor, nu au încredere în ei. Autoguvernările minoritare locale au făcut pe alo-
curi faţă, dar problema finanţării nu au cum să o soluţioneze. O re-naţionalizare, 
despre care se vorbește, nimeni nu știe ce ar însemna din perspectiva intereselor 
noastre specifice. Problema, în caz că ar fi voinţă, spirit de iniţiativă și colaborare, 
ar putea fi dezlegată în cadrul comunităţii noastre într-un mod echitabil. Aceasta 
este provocarea zilelor noastre și miza viabilităţii comunităţii în numele căreia 
vorbim. Aceasta ar fi totodată și condiţia să nu vedem cum stratul colbului devine 
tot mai gros, ci „s-auzim cum iarba crește”.

2008
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Nagy Béla halálának 10. évfordulójára
(1925-1995)

A pesti román tanszéken töltött szép és éle-
tem alakulását meghatározó évekre 
(1958-1963) gondolva döbbenek rá iga-

zán, hogy milyen kemény fába vágtam törékeny 
fejszémet, amikor 1951 nyarán közöltem Édes-
anyámmal, ősztől búcsút mondok a méhkeréki 
iskolának, s tanulmányaimat a számunkra akkor 
már híres-nevezetes gyulai román általános isko-
lában folytatom az ismeretszerzést. A nyomor elől 
menekültem el szülőfalumból, s hasonló készte-
tésből, a felemelkedés, a tisztességes megélhetés 
szándékával váltottam fel a hazai románság Mek-
kájának számító, a világtól azonban hermetiku-
san elzárt I. C. Frimu kollégiumot a már akkor is, 
legalábbis számunkra, libertinusnak számító Fő-
várossal. Ez aztán feladta a leckét! Nem elsősor-

ban nekem, inkább a családnak, hiszen az ismeretlen és nem kis kockázattal, a 
helytállás kockázatával járó dilemmánál csak famíliánk kasszájának üressége volt 
nagyobb... Persze a magamfajta vidéki emberkének, aki a felvételi vizsga előtt so-
sem járt Pesten, fogalma nem volt a fővárosban rejlő lehetőségekről. Mert, láss 
csodát, a mizerábilis ösztöndíj ellenére, a tolmácsolással és az újságírással szerzett 
pénzből átvészeltem a legnehezebb első két évet. Az előbbi lehetőséghez Nagy Béla 
tanár úr, az utóbbihoz Pállfy Endre tanár úr segített hozzá.

Egyetemi éveim alatt Nagy tanár úrral tartottam szorosabb kapcsolatot. Ennek 
minden bizonnyal az volt a magyarázata, hogy mint a tanszék legfiatalabb tanára, 
ő szervezte az órán kívüli kulturális programokat, s ennek koordinálásával, a hall-
gatókkal való kapcsolattartással, a tanszéki estek megszervezésével, ki tudja miért, 
többnyire engem bízott meg. A legkomolyabb, mondjuk így, szakmai feladattal 
1962-ben, negyedéves koromban bízott meg, nevezetesen a tanszék történetének 
megírásával, hiszen a következő év tavaszán ünnepeltük megalakulásának 100. 
évfordulóját. Jeles ünnepség volt, népes hallgatóság előtt, a tanárok és Románia 
Nagykövetsége képviselőjének jelenlétében olvastam fel, nagy izgalmak közepette, 
dolgozatomat, amelyből az Egyetemi Lapok bőségesen idézett 1963 márciusában.

Szóval tényleg igaz az a mondás, hogy lakva ismerszik meg az ember. Együtt-
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működésünk során viszonylag jól megismertem tehát Nagy Béla tanár urat. Több-
nyire szigorú tekintettel, zsebre dugott kézzel járt le s fel a teremben, a folyosón. 
Katonás a járása, s többnyire pattogó a beszéde, főleg ha nem a legjobb kedvében 
volt. Kiélezett helyzetekben megfontolt, megértő, jólelkű. Vele kapcsolatban kevés 
érdekes sztorit jegyeztem fel. Kettő viszont mind a mai napig elevenen él bennem. 
Az egyik az a tanszék történetében minden bizonnyal páratlan húzás, amikor az 
egyik legkedvesebb tanítványát hazaküldte a házi feladatért, mert nem hozta el 
magával az órára; mindenáron tudni akarta, megcsinálta-e. A másik egy faramu-
ci „büntetés”, amelyről hetekig beszéltek a hallgatók, sokféle képpen értelmezve 
az esetet. Azt történt ugyanis, hogy az egyik vizsgázó leányt, nevezzük Ilonának, 
puskázáson kapta. Szó-és szemrebbenés nélkül beírta indexébe a jelest miután vi-
szonylag higgadtan végig hallgatta feleletét. Amikor a hallgató indexére pillantva 
meglátta, milyen jegyeket kapott, kirohant a teremből és hosszú percekig zoko-
gott... Halkan és bátortalanul jegyzem meg: ma nagyon elkelnének a Nagy Béla ta-
nár úrhoz hasonló, következetesen szigorú oktatók, akiknek ilyen kiváló érzékük 
van a neveléshez.

Halálának 10. évfordulóján Isten éltesse emlékét mindazok szívében, akiknek 
volt szerencséjük megismerni őt.

Conviețuirea-Együttélés, 2005. I-IV. sz., p. 223-224.
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Nu pentru viaţă învăţăm?

Cu cuvinte de laudă sau cu observaţii critice să începem comentariul de 
faţă? Ambele sunt îndreptăţite şi de-a pururi actuale, dat fiindcă şcoala a 
fost şi are să rămână una din cele mai importante instituţii ale omenirii, 

iar susţinerea ei necesită devotament, abnegaţie din partea dăscălimii şi sacrificii 
din partea părinţilor şi a elevilor. Şi mai important de subliniat este faptul că şcoala 
este constrânsă de necisităţile sociale la o permanentă mutaţie.

Cu cât școala joacă un rol tot mai important în viaţa omului cu atât ea va consti-
tui obiectul unor tot mai vehemente dispute. Și aceasta pentru că braţele de muncă 
necalificate în societatea modernă sunt pur și simplu inutile, calitatea instruirii, 
știinţa în general determină calitatea vieţii. Așadar, școala bună, competitivă de-
veniseră un lucru de mare preţ. Școala bună înseamnă prosperitate, școala slabă 
mizerie. Nu întâmplător spuneau latinii că nu pentru școală, ci pentru viaţă învă-
ţăm. Unii se consolează cu zicala „cum suntem, așa ne este școala”. Ar trebui să 
ne gândim însă la reversul ei: cum ne este școala, așa vom fi. Ei bine, aici începe 
partea delicată a problemei, deoarece ar trebui să avem o imagine obiectivă despre 
situaţia în care se găsește predarea limbii române în școlile așa-zise românești și 
despre nivelul general al acestor școli, precum și despre faptul dacă ele mai sunt 
competitive. Bine ar fi să apară în faţa opinei publice cei care au informaţii pre-
cise cu privire la această chestiune importantă. Poate că cei implicaţi în procesul 
educaţional cam știu care-i situaţia, numai că „muţenia” e aproape completă. Din 
când în când „Foaia românească” mai trage semnul de alarmă, la care răspunsul 
surdo-muţilor, de altfel adevăraţii responsabili ai problemei, este că „am rezol-
vat finanţarea școlilor”. Zarva din jurul școlii julane generată de „reprezentanţa 
legală” nu afectează însă partea ideatică a învăţământului. Ea și-a însușit vorba 
cunoscută a lui Francisc Iosif: „Totul este frumos, totul este bine, cu toate cele 
văzute sunt mulţumit”. Numai că lovitura de graţie a dat-o Micherechiul, chiar 
și Micherechiul (!) care, renunţând la o tradiţie de două secole, a trecut din anul 
școlar 2006/2007 de la română la maghiară cu începerea instruirii școlare. Bravo! 
Probabil, le-a fost frică și micherechenilor că nu se vor unguriza într-un ritm satis-
făcător, cât se poate de iute. „Și tu, fiul meu Brutus?”

Ceea ce se mai știe cu certitudine e că școala din Otlaca-Pustă a dispărut. Și 
o să dispară și altele în caz că nimeni nu se simte „competent” şi „împuternicit” 
cu dreptul de a stăvili bolovanul care este rostogolit de împrejurări spre prăpas-
tie. Căci nimeni nu-și poate permite naivitatea că statul maghiar, tot mai sărac și 
pornit spre „destrămare”, va fi capabil să finanţeze școli cu câţiva elevi, ca despre 
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calitatea acestui învăţământ de data această să nu vorbim. La fel ca ungurii din 
satele și comunele cu o populaţie redusă la număr, și comunele noastre ar trebui să 
se împace cu ideea centralizării și integrării, cu înfiinţarea unor școli mai solide, 
cu un învăţământ de calitate, cum zic unii, cu școli de „elită”. Un oarecare exemplu 
oferă în această privinţă Săcalul și Bedeul, e de văzut însă ce pondere poate avea 
predarea limbii române într-un centru educaţional ca acesta.

Fundamentală române partea ideatică a învăţământului. Important e ce fel de 
instruire și educație promovăm. Introducerea predării culturii și civilizaţiei româ-
nești e o reală performanţă, dar cu aceasta dezvoltarea cantitativă s-a cam termi-
nat, de mult ar fi trebuit să se treacă de la metodologia care favorizează memora-
rea, învăţarea reproductivă la procedeele care facilitează formarea de competenţe 
și, înainte de toate, la o predare intensivă a limbii române, procedeu fără de care 
școlile noastre nu pot fi performante și competitive. În această ordine de idei e 
invocată metoda educatoarei din Bătania, care, neștiind ungurește, conversează 
cu copiii numai în limbile română și engleză. Asta da! În sfârșit, o idee modernă, 
europeană. Este evident că nu de școli bilingve româno-maghiare au nevoie ro-
mânii de aici practic maghiarizaţi, ci de școli multiculturale, în care se însușește 
bine româna, engleza, germana, franceza etc. Această idee ar putea constitui de 
fapt punctul de plecare al înfiripării unei noi concepţii de instruire și formare 
intelectuală.

Nu am soluţii. Cronicarul seamănă cu un clopotar pus de strajă să tragă clopo-
tele când se apropie uraganul. Specialiștii și în primul rând ei trebuie să aibă idei 
pentru salvarea și restructurarea inevitabilă a acestui învăţământ care se confrun-
tă cu tot mai mari dificultăţi. Laude merită cadrele didactice care iniţiază, care 
introduc metode noi, care încearcă să desţelenească ogorul.

2013
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Catedra de limba română de la Budapesta

Cu cinci decenii în urmă, la 1 iunie 1963, am comemorat centenarul Ca-
tedrei de Fililogie Română din cadrul Factultății de litere a Universității 
Eötvös Loránd. Într-un cadru festiv,în prezența profesorilor și studenților, 

ai reprezentanților Ministerului Culturii și a domnului Gheorghe Laudoniu, atașat 
cultural al Ambasadei României la Budapesta, am prezentat un succint istoric al 
celor 100 de ani de la înființarea primei catedre universitare de filologie română1, 
subliniind și atunci și țin să punctez și de data aceasta împrejurările politice și cul-
turale în care a fost constituită această instituție de o deosebită însemnătate pentru 
românii din Ungaria.

Lansată la Adunarea Națională de la Blaj, la 3/15 mai 1848 și cuprinsă în moțiu-
nea formulată cu acest prilej, ideea înființării unei universități pentru cele aproa-
pe 3 milioane de români din Imperiul Habsburgic a fost reluată și susținută de 
generațiile postpașoptiste, înainte de toate de ierarhii celor două confesiuni, de 
profesorimea din cadrul acestora și intelectualitatea care după înăbușirea mișcării 
revoluționare își păstrează atât activismul politic cât și cel cultural, mai ales pe 
al doilea, fiind, în contextul politic dintre 1858-1867, o etapă favorabilă pentru 
cucerirea unor revendicări formulate în valvârtejul revoluției. În punctul al 13-lea 
al moțiunii de la Blaj „Națiunea română cere înființarea școlilor române în toate 
satele și orașele, a gimnaziilor române, a institutelor militare și tehnice și a semi-
nariilor preoțești, precum și a unei universități române dotate din casa statului 
în proporția poporului contribuant...”2 Înainte de 1848, învățământul românesc 
din Ungaria și Transilvania, cu o oarecare excepție a teritoriului grăniceresc din 
Banat, era într-o situație deplorabilă față de al celorlalte popoare din Monarhia 
Habsburgică: ungurii, sașii și secuii. Comentând statisticele cu privire la învăță-
mântul primar în anii 1842 și 1843, Goerge Bariț constată că la o populație de 
mai bine de 1. 220. 000 locuitori sunt numai 298 școli, „procentul copiilor români 
care frecventau școala fiind 1 la 1.110 locuitori”3. Și Timotei Cipariu invocă date 
elocvente în această privință: „din 300. 000 sași mai nu este nici unul care nu știe 
citi. Dar din 1.300.000 români, câți barbați știu citi? Iar din muieri este oare măcar 
1.000 care să știe?”4

Învățământul mediu și superior, în accepția acelor vremuri, era reprezentat 
„printr-un singur seminar teologic greco-catolic la Blaj, printr-un singur liceu tot 
acolo, întemeiat în 1754, și prin două cursuri pentru pregătirea învățătorilor la Blaj 
și Sibiu. „Lucrurile – spune Vasile Netea - nu stăteau mai bine nici în așa-zisele 
„părți ungurene”- Aradul, Bihorul, Sătmarul, Sălajul, Maramureșul – unde nu se 
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aflau decât două preparandii, una la Oradea, înființată în 1784, alta la Arad, inau-
gurată în 1812 și un gimnaziu la Beiuș înființat în 1825.”5 Aceasta este explicația de 
ce învățământul de toate gradele constituia o problemă constantă a numeroaselor 
petiții adresate Curții din Viena și autorităților locale. Andrei Șaguna la aduna-
rea de la Sibiu din 16/28 decembrie 1848 ceru astfel „înființarea imediată, până la 
organizarea universității, a două facultăți juridice românești la Sibiu și la Blaj”6, 
iar când în 1850 se afla din nou la Viena în fruntea unei delegații, spre a-și repeta 
doleanța, ministrul instrucțiunii publice Leo Thun, într-o perfectă concordanță 
cu guvernul ungar, declară „în mod ritos că nu este de acord cu deschiderea de 
facultăți și universități pentru fiecare popor în parte, recomandând exclusiv înfi-
ințarea de școli elementare pe ”spesele proprii” ale poporului.”7 După această dată, 
Șaguna, dându-și seama de zădărnicia inițiativelor sale, nu a mai revenit, ștafeta 
fiind preluată, cu un deceniu mai târziu, într-o altă formă și, poate, de forțe mai 
influente, după cum și destinatarul se schimbase, cu atât mai mult cu cât între 
timp Viena slăbiseră și se pregătea să ajungă la un modus vivendi cu ungurii. Prin 
urmare, văd lumina rampei forțele care nu s-au „compromis” în timpul războiului 
civil și care au ținut cu Pesta și nu cu Viena, ca blăjenii și sibienii, uniți sau neuniți, 
care pretindeau să fie singurii reprezentanți ai națiunii, forțe bisericești și lumești 
mai moderne; vorba lui Iorga: „Orice s-ar zice, la Șaguna ortodoxul biruise pe ro-
mân. Punctul de vedere al lui Șaguna este cuprins în această formulă:”Libertatea 
și independența bisericii orientale din Ardeal și egala îndreptățire a ei cu celelalte 
religiuni creștine din țară”. Numai în legătura cu această judecată venea vorba și 
de problema politică… Dar întâi biserica și pe urmă națiunea… Evident că erau 
și românii uniți; cine putea să-i ascundă? Erau așa de mulți! Și apoi organizarea 
lor era veche și cultura lor de asemenea și foarte necesare... Din această experiență 
politică face parte însă ori ba aceia care nu fac parte și din biserica orientală a Ar-
dealului și a Ungariei?”8

Sunt mulți care au ținut în evidență promisiunea lui Kossuth cu privire la înfi-
ințarea unei universități în Pesta făcută cu prilejul discuțiilor de la Pesta, Debre-
țin și Seghedin cu revoluționarii români, în frunte cu Bălcescu. Abia acum, după 
temperarea spiritelor agitate, sosiseră timpul faptelor, de a se pune în valoare și 
adevăratul „ctitor” al Catedrei de limba română din Pesta și acesta a fost episcopul 
Vasile baron de Erdélyi, „o personalitate ștearsă, - de altfel om foarte chipeș, om de 
societate dar care nu se distinsese prin nimic” – spune Iorga, cu o evidentă subes-
timare. Îi recunoaște însă meritul de a fi în momentul în care „Blajul tăcea” după 
ce Leményi a trebuit să ia calea exilului, un reprezentant vrednic al intereselor 
românilor uniți, formulând revendicări „asemănătoare cu cererile care se ridica-
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seră din partea cealaltă a românilor” și făcând demersuri care „priveau conștiința 
unității românilor.”9 Iorga face aluzie la petiția pe care uniții din diaceza Oradiei, 
din Satu Mare și din Maramureș, în frunte cu episcopul Vasile Erdélyi, înaintează 
la începutul anului 1850 și ei Împăratului, în care se cere constituirea unei „țări a 
românilor” cu capitala la Blaj10, revendicare pe care sibienii au formulat-o în nenu-
măratele lor moțiuni. George Bariț consideră că „acest episcop nu a căutat dar [a] 
nici nu s-a bucurat de vreo popularitate la români.”11 Ține și el să evidențieze totuși 
câteva din meritele incontenstabile ale episcopului de Oradea: în 1848 a înființat 
preparandia greco-catolică din Oradea; în 1851, în urma unor cereri insistente ale 
lui Vasile Erdélyi, se introduce predarea limbii și literaturii române la Liceul cato-
lic din Oradea, care funcționa sub Ordinul Premontreilor; „intervine pentru înfi-
ințarea catedrei de limba și literatura română la Universitatea din Pesta”.12 Vasile 
Vartolomei, spulberând în unele privințe observațiile celor doi istorici citați, spune 
mai târziu, în 1941, în câteva rinduri emfatice următoarele: „Văzând numărul din 
ce în ce mai sporit al tineretului ce începea a frecventa școala, Episcopul Vasile 
Baron de Erdélyi, se gândește să ceară anumite drepturi de la stăpănire, pentru ca 
astfel tineretul românesc să se poată cultiva în limba națională și să poată [astfel] 
ajunge la: cultul pentru limba strămoșilor noștri”. 13 Iată un paradox: din mătrăgu-
na nesfârșitelor conflicte și rivalizări și dezechilibrul generat de ele între unguri și 
austrieci, între ei și naționalități, implicit români, între românii uniți și neuniți, a 
răsărit, între înființarea a două mitropolii românești, întâia, în 1850, pentru uniți, 
la Blaj, iar a doua, numai în 1864 pentru cei numiți orientali, la Sibiu, nu mult 
dorita universitate, ci numai o catedră, dar, în sfârșit, ceva palpabil, prin care frun-
tașii românilor uniți au putut manifesta că sunt preocupați nu numai de tradiția 
lor confesională, ci și de îmbogățirea culturii naționale. În acest moment, cel care 
stă în fruntea românilor uniți din această zonă este Vasile Erdélyi, care în pragul 
morții își desăvârșește activitatea culturală prin o contribuție decisivă la înteme-
ierea primei instituții universitare românești. Demersurile pe care le face, tot pe 
calea petițiilor, seamănă leit cu intervențiile din 1850, când s-a adresat guvernului 
ungar pentru introducerea ca materie de studiu limba română la Liceul catolic 
din Oradea. După două cereri respinse adresate guvernului, a treia oară face apel 
la Ordinul Premontreilor, iar la propunerea lor, la 29 ianuarie 1851 este inființată 
catedra de limba și literatura română. Trei sunt și de data aceasta moțiunile care 
nu au mai fost adresate, ca multe altele, Curții vieneze, ci numai Consiliului Lo-
cotenențial. Procedura a fost următoarea: ultima jalbă este trimisă de locțiitorul 
regal Universității din Pesta, în februarie 1861. Din almanahurile universității re-
gale știm că la ședința din 6 martie, senatul susține petiția și propune emiterea 
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unui decret-lege „care prin îndeplinirea dorinței pe care o nutresc față de limba 
maternă pentru numeroșii cetățeni de limbă română ai patriei ar fi o bucurie”, 
propunând publicarea unui concurs penrtru candidatură. Dar, aflăm din aceleași 
surse universitare, respectiv din procesul verbal din 7 octombrie 1861 că facultatea 
de litere se gândea numai la denumirea unui profesor (magister). În ianuarie 1862, 
Consiliul locțiitor anunță senatul universității că prin o decizie supremă, pentru 
limba și literatura română se va inființa o catedră. Ce-i drept, avem de a face cu o 
decizie-fulger. Explicația o aflăm dintr-o actă a consiliului de miniștri care conține 
și decizia cu privire la întemeierea catedrei. În consiliul de miniștri, ministrul de 
finanțe a obiectat faptul că „din cauza dorinței de îndeplinire a dezideratelor față 
de naționalități”, nu s-a discutat ce și cum anume va avea de predat noul profe-
sor. Ministrul de finanțe însă „ia în considerație importanța pe care o are pentru 
toate statele întărirea din toate puctele de vedere a elementului românesc și care 
face de dorit ridicarea instruirii sale”, și de aceea se atașază propunerii cancelariei. 
Majoritatea consiliului de miniștri a fost pentru aranjarea imediată a problemei. 
Astfel este luată decizia cu privire la întemeierea catedrei, la 15 decembrie 1862. 
Între timp, postul este publicat și numai astfel a putut fi denumit primul profesor 
și titular al catedrei în persoana lui Alexandru Roman, la 20 decembrie 1862, prin 
o decizie comună a consiliului locțiitor, a cancelariei, și a senatului universității. 
Alexandru Roman își începe cursurile în luna martie 1863.14 Prin uramare, iar un 
unit, ca despre următorii doi titulari, Ioan Ciocan și Iosif Siegescu să nici nu mai 
vorbim. Activitatea lui Al. Roman este relativ cunoscută.

Dar cine este inițiatorul atât de persistent și influent, Vasile Erdélyi? Deșcen-
dent al unor păstori din preajma orășelului Macău, Vasile Ardelean, căci acesta 
îi era numele când, în 1794, se născuse în această localitate de pe râul Mureș. Era 
al patrulea din cei patru copii ai lui Gheorghe Ardelean și Nastasiei Bodilca sau 
Bodirca. Bunicul său vine la Macău, probabil de la Cenad, în anii 1760 ca păstor 
analfabet de religie greco-răsăriteană, în momentul în care și aici s-a statornicit 
religia greco-catolică. Astfel se explică de ce VasileArdelean este botezat la uniți, 
iar prin aceasta i se deschid porțile ridicării socio-culturale: de la ortodoxia buni-
cului analfabet la scaunul episcopal. Se duce la Oradea ca sluga unui nobil catolic, 
și pentru că învață bine și își face toate studiile necesare, urcă nu numai treptele 
ierarhie confesionale, ci primește și titlul de baron, devenind între 1843 și 1862 
întâistătătorul românilor uniți din Țara Bihorului. Participă la dieta din Pojon în 
culorile partidului conservator, întreține relații bune atât cu Pesta cât și cu Vie-
na. E pus să medieze în conflictele dintre rebelii de la Blaj, conduși de luptăto-
rul intransigent Simion Bărnuț, adept al colaborării cu Viena, și vlădica lor Ioan 
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Leményi, om de încredere al ungurilor. Are un merit incontestabil în întemeierea 
mitropoliei uniților cu Roma. Azi am zice: iată un om performant într-o lume 
sfâșiată de conflicte confesionale, naționale, politice și sociale. Cum e posibil? Prin 
mici compromisuri, compromisuri pe care minoritarul este constrâns să le facă și 
pe care le-au făcut și înaintașii săi la 1700, când și-au reîntors fața spre Roma de la 
care se trag românii. Asta înseamnă, sigur, o oareacre schimbare la față prin care 
trec toți cei cărora li s-a dat atunci și încă mult timp să trăiască într-un mediu 
socio-cultural străin. Schimbarea cea mai spectaculoasă, impresionantă chiar, dar 
până la urmă nu și una esențială, este trecerea de la Ardelean la Erdélyi, ca un fel de 
stigmat, ce-i drept asumat benevol. Acesta a fost și pentru Ardelean alias Erdélyi 
tributul ridicării sociale și culturale. Asta a fost jertfa sau pietrele, zidurile chiar 
ale lui Manole care au stat la temelia catedralelor, școlilor, instituțiilor culturale și 
revistelor, instituții indispensabile ale unei vieți culturale proprii, ridicate, respec-
tiv întemeiate de stat la inițiativa greco-catolicilor. Este vorba numai de tolerarea și 
cuplarea a două noțiuni, a două sintagme cu aceeași conotație națională: grec ori-
ental și catolic occidental. Ei, uniții, atunci, în felul acesta au încercat să iasă învin-
gători, să se întegreze în structurile civilizației europene occidentale, să ocolească 
capcanele naționalismelor înguste, dar și a unei alte capcane: a națiunii omogene, 
care nu a existat nici la 1848, nu există nici azi. Aceasta era, după ei, chintesența 
supraviețuirii confesionale, naționale și sociale deopotrivă.

Erdélyi nu a fost adeptul transformărilor radicale, nu a participat la revoluție. 
Credincioșii lui însă da, alături de Pesta și nu alături de Viena, ceea ce atunci, 
imediat după înăbușirea luptei pentru independență a ungurilor, avea o mare im-
portanță pentru comunitate și individ deopotrivă, cu atât mai mult cu cât transil-
vănenii erau promonarhi. Iată deci un prilej excelent pentru parohul Rácz Péter, 
român și el și greco-catolic, de a-l acuza cu înaltă trădare. Erdélyi a scăpat pentru 
că și austriecii au recunoscut că demersurile sale, uneori antipodice, au fost de-
terminate de presiunile momentelor conflictuale. Mai mult, urmează un deceniu 
bogat în realizări pentru comunitatea sa și el însuși: în 1850 este distins cu medalia 
Sfântul Ștefan, stă în fruntea unei comisii care a elaborat un plan de înființare a 
unor noi episcopii la Gherla și Lugoj și ridicarea episcopiei de Blaj la rang de mi-
tropolie, păstorită de Alexandru Șterca Șuluțiu, primul mitropolit al bisericii unite 
române independente de Esztergom (Strigoniu).15 Vasile Erdélyi, între 1852 și 1857 
se întâlnește cu Francisc Iosif, devine consilierul acestuia, de la care primește titlul 
de baron. Așadar, când, la 27 martie 1862, se stinge din viață, Erdélyi are în pal-
maresul lui, pe lângă meritul de a fi fost inițiatorul înființării catedrei de română 
din Pesta, o mulțime de ralizări culturale. Biserica unită și susținerea intereselor 
naționale au fost elementele esențiale ale vieții sale, cadrul cel mai propice atunci 
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pentru afirmare națională și socio-culturală. Și pentru că neamul românesc din 
bine-cunoscutele motive istorice încă nu trecuseră pragul dintre națiunea cultura-
lă și națiunea politică, luptătorii români sunt constrânși la un „joc” determinat de 
aceste împrejurări istorice, indiferent de confesiunea lor. Un „joc” abil în vâltoarea 
pașoptistă, dar numai un „joc în sac”.

În acest context al ideilor, împrejurărilor și valorilor e relativ ușor să răspundem 
la întrebarea de ce catedră și nu universitate, cum revendicau românii. La o popu-
lație de cca. 2.250.000 de români, câți erau atunci în regatul Ungariei și principatul 
Transilvaniei, cum constată Silviu Dragomir, citându-l pe Fényes Elek, revendi-
cările românilor de a primi o facultate sunt întemeiate.16 Numai că nu nunumai 
realitățile și necesitățile reale ale neamurilor și statelor contau în epoca de primă-
vară a popoarelor, ci și miturile, reveriile naționale, himerele puterii exclusive de a 
domina. Ideologia națională maghiară bazată pe conceptul kossuthist care viziona 
închegarea unei națiuni unitare și indivizibile contracara evoluția națională a ce-
lorlalte popoare, trecerea lor de la națiuni culturale la națiuni politice. Cel mai 
potrivit mijloc de prevenire al acestui proces a fost refuzul de a asigura egalitatea 
în drepturi politice, apariția unei intelectualități la popoarele nemaghiare. Astfel 
se explică de ce românii și sârbii, de exemplu, continuau să se manifeste și să-și 
susțină interesele, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, încă tot sub egida con-
fesiunilor. În statul național de atunci egalitatea în drepturi civice era acceptabilă, 
egalitatea în drepturi politice nu. Școli elementare, gimnaziale, școli normale și 
seminarii teologice da, dar numai într-un număr redus, căci era interesul statului 
de a avea forțe de muncă calificate, școli superioare, universități însă nu, pentru că 
la acestea s-ar fi format intelectualitatea popoarelor conlocuitoare, ceea ce nu era 
în interesul statului național, care pentru a fi performant centralizează și omoge-
nizează. Interesul națiunii dominante era ca majoritatea intelectualității celorlalte 
popoare să se socializeze în cultura și spiritualitatea majorității naționale.

Iată de ce catedră, numai catedră, și nu universitate! La 1872 se inființează încă 
două catedre pentru predarea limbii române, la Viena și Cluj, dar apoi începe, 
odată cu legea lui Trefort din 1879, etapa în care regimul dualist trece la o politică 
de omogenizare instituționalizată. Urmările ei sunt arhicunoscute. În orice caz, la 
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, nu mai apar școli noi 
și nici catedre.

Catedrei noastre, de care noi, foștii studenți, suntem mândri, îi dorim viață lun-
gă și numai succese.
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A szegedi román tanszék 65 éve
Történeti áttekintés

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Kar keretében mű-
ködő román nyelv és irodalom tanszék ebben az évben (2014) emlékezik 
meg megalakulásának 65. évfordulójáról. Budapesten, az Apáczai Csere 

János Pedagógiai Főiskolán kezdte meg működését 1949 őszén, 1954-ig két tanéves 
rendszerben. Örvendetes körülmény hívta életre: a trianoni döntést követő nagy-
arányú iskolaleépítés vagy megszüntetés után a II. világháborút követő, még libe-
rális és demokratikus, a társadalmi fejlődés reményteljes éveiben a román iskolák 
is újra alakultak olyan számban, hogy a román lakosság drasztikus csökkenése 
miatti szerény igényeket ki tudták elégíteni. Ugyanezek egy része az 1950-60-as 
években érdeklődés vagy tanárhiány miatt megszűnt (lásd Nagyléta, ma Létavér-
tes, Vekerd stb.), de a ma is működő iskolahálózat konszolidálódott, s az 1956-os 
forradalom okozta átmeneti válságot is túlélte, részben pótolva az I. világháború 
utáni veszteségeket. Egyébként a II. világháborút közvetlenül követő évek politikai 
helyzete viszonylag kedvező volt a nemzetiségi iskolaépítéshez, s főleg a papok, a 
gyulai, később méltánytalanul mellőzött Szabó Demeter (1903-1977), Dr. Mund-
ruczó Péter, Negru György és másokkal az élen jeleskedtek, vívták meg harcaikat a 
még konfúz politikai viszonyok közepette.1 Ennek is köszönhetően az oktatási in-
tézmények zöme 1946-1949 között alakult. Közben a politikai fordulattal, a szocia-
lista rendszerre való áttéréssel együtt 1948-ban államosítják az iskolákat, 1949-ben 
a gyulai román gimnázium már állami intézményként létesült, amely 1953-ban 
felvette Nicolae Bălcescu nevét.Az iskolák létesítésének és színvonalas működte-
tésének legnagyobb nehézsége azonban a tanárhiány volt. Most ütött vissza a két 
világháború közötti iskolarombolás, a román tanárok Romániába történő mene-
külésének súlyos következménye: a krónikus nevelőhiány, amit az iskolaállamosí-
tás után már a szintén roppant kis létszámban Magyarországon maradt papokkal 
sem lehetett pótolni, legfeljebb romániai magyar és román tanerőkkel valameny-
nyire enyhíteni. A magyar állam arra kényszerült, hogy a tanárgondok megoldása 
érdekében új tanárképző intézményről gondoskodjon. Bár akkor immár 1862 óta 
erre alkalmas intézmény állt rendelkezésre az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 
a háború utáni képzés tagoltsága miatt ez a patinás, lényegében a legrégebbi román 
nyelv és irodalmi tanszéknek csupán a gimnáziumi tanárok képzésére volt lehető-
sége2, az alsó-és felsőtagozatos nevelők képzésére más, erre alkalmas intézményre 
volt szükség. Így alakult meg a jelenlegi tanszék elődje Budapesten, mert ott adot-
tak voltak a feltételek, főleg a legégetőbb személyi adottságok, az erre felkészült 
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egyetemi oktatók. Ezzel magyarázható, miért a budapesti egyetem román tanszé-
kének oktatóira támaszkodva tudta a később Szegedre költözött tanszék 1949. ok-
tóber elején működését megkezdeni.

A körülmények persze nagyon nehezek voltak, s más, a magyarországi román-
ság művelődési körülményeivel függnek össze: nem volt felsőoktatási tanulmá-
nyokra alkalmas, gimnáziumi érettségi vizsgával rendelkező ifjúság, hiszen a 
trianoni döntés utáni Magyarországon nem maradt román gimnázium, ilyen új 
intézmény alapítása a Horthy-korszakban pedig fel sem merült. A főiskolai ta-
nulmányok megkezdése előtt tehát a súlyos hallgatói hiányt kellett pótolni, a mai 
ember igényei mellett nehezen elképzelhető módon és társadalmi körülmények 
között. A tanszék vezetésére kijelölt Pállfy Endre 1948-ban és 1949 első felében 
a Magyarországi Románok Kulturális Szövetségének segítségével a hallgatóság 
verbuválásával kezdte meg tevékenységét. Tekintettel arra, hogy Budapesten már 
nem volt románság, a Romániával szomszédos megyék román származású fiatal-
ságát próbálta mozgósítani és a társadalmi felemelkedés, a nemzeti megmaradás 
szempontjából meghatározó fontosságú ügynek megnyerni. A magyar hatóságok 
és maga a hazai románság is akkor döbbent rá igazán, mit jelentett Trianon a Ma-
gyarországon maradt nemzetiségek számára – nyelvismeret és kulturális identitás, 
tehát nemzeti tudat nélküli, félig-meddig asszimilált közösségek. Ami még meg-
maradt, az legfeljebb a nehezen megvallott származástudat. Nem kétséges, hogy a 
Horthy-éra megfélemlítésen alapuló politikája óriási károkat okozott a nemzetisé-
gek, így a románság körében is, s csak az ortodox egyház zilált helyzetének kon-
szolidálása és az iskolahálózat újjáépítése, valamint a szocialista rendszer alsóbb 
néprétegeinek felkarolását célzó politikája mentette meg az itt élő románságot a 
teljes beolvadástól.

Az 1949 őszén Budapesten gyülekező fiatalok komoly erőpróbának voltak kité-
ve. Az első évben általános műveltséget és szakismereteket nyújtó tanfolyamokat 
végeztek, majd a főiskolai tanulmányozásra szabadon választott tárgyakból úgy-
nevezett szakérettségi vizsgát tettek, amely egyben felvételre is feljogosított a két-
éves általános iskolai tanári képesítést nyújtó kurzusokra. A hallgatók szálláshelye 
az 1945. szeptember 21-én Bartók Béla, majd Kodály Zoltán elnökletével, vala-
mint olyan kiválóságok, mint Szent-Györgyi Albert, Ortutay Gyula, Veress Péter, 
Darvas (Dumitraș) József, Keresztúry Dezső, Kosáry Domokos, Gáldi László, Do-
mokos Sámuel és mások részvételével alakult Magyar-Román Társaság által 1947. 
május 3-án felavatott, és a nemzetiségek ügyének legkiemelkedőbb magyar támo-
gatójáról, Mocsáry Lajosról elnevezett kollégium volt, melynek átadó ünnepségén 
Petru Groza, Mihail Sadoveanu, Ion Pas, Victor Eftimiu, Emil Isac és más román 
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írók és politikusoknak a Román Kultúra Hete (1947. április 29-május 7) alkalmá-
ból a magyar fővárosba érkezett delegáció jelenlétében ünnepi beszédet mondott, 
amelyben, többek között, azt mondta: „… most annak a jegyében ünnepelünk, 
hogy erős elhatározással, komoly munkával e két népet végre megismertessük 
egymással”.3 A főiskola volt hallgatójának, a román népi alkotásokat előszeretettel 
gyűjtő és feldolgozó eleki származású Popucza Péter vallomásai szerint 1948-ban 
a Budapesten megalakuló félben lévő Magyarországi Románok Kulturális Szövet-
sége a Királyi u. 13. szám alatt, a Gozsdu-udvar első számú épületének első emele-
tén a fővárosban tanuló vagy dolgozó román származású fiatalok számára Nicolae 
Bălcescu-ról elnevezett kollégiumot létesített. Az itt lakó hazai és Romániából a 
háború alatt áttelepült kollégiumi elhelyezésben részesülők számát 33-ra becsüli, 
akik közül 31-nek a nevét is megadja az „Amintiri, întâmplări, povești” (Editura 
Noi, Jula, 2006.) kötetének „Cum am devenit colegist?” c. írásában:

Argyelán Ilona (Battonya)
Farkas Piroska (Battonya)
Grusity Radmilla (Battonya)
Havalik Emil (Battonya)
Lázár Szidónia (Battonya)
Árgyelán Sándor (Körösszegapáti)
Rusz Hortenzia (Magyarcsanád)
Rusz Sztella (Magyarcsanád)
Hoczopán György (Méhkerék)
Hoczopán János (Méhkerék)
Rosu Kornél (Battonya)
Szoldán Olga (Battonya)
Oláh Ventúria (Bedő)
Popucza Péter (Elek)
Baróczi Miklós (Gyula)
Kohán György (Gyula)

Maróti József (Gyula)
Nadabán György (Gyula)
Miskucza Oktávián (Kétegyháza)
Ottlakán Péter (Kétegyháza)
Szántó György (Kétegyháza)
Radnóti György (Méhkerék)
Roxin Demeter (Méhkerék)
Roxin György (Méhkerék)
Roxin Mihály (Méhkerék)
Bogdan Ioan (Románia)
Cioran Alexandru (Románia)
Debreczeni Gheorghe (Románia)
Márta Zoltán (Románia)
Peschinger Gyula (Románia)
Sasi Erzsébet (Románia)

A kollégium lakói között nemcsak a hazai román értelmiség színe-javát találjuk, 
hanem a leendő tanszékvezető Sasi Erzsébetet és a hazai román festészet kiemelke-
dő alakját, Kohán Györgyöt is. Ezt a kollégiumot egyesítették a már említett évben 
és módon a Munkácsi utcában működő „Mocsáry Lajos” Kollégiummal, 1950-51-
ben államosították és a budapesti Pedagógiai Főiskola tulajdonába került, amely a 
következő évben felvette Apáczai Csere János nevét.4
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Az általános iskolai tanárképzés gerincét az első években a román nyelv és iro-
dalom, ezek módszertana, valamint román-magyar művelődéstörténeti ismeretek 
képezték. Pállfy Endre, a sok nyelvet beszélő Heszke Béla és más Budapesten élő 
románul tudó szakemberek a román nyelv elsajátítására, az írás-és beszédkészség 
fejlesztésére, a tájnyelvi ismeretek irodalmi nyelvi szintre történő emelésére fek-
tették a hangsúlyt. A kétéves képzést követő iskolai tanítási gyakorlatra többnyire 
a gyulai román tanítási nyelvű általános iskolában került sor, azt követően pedig 
a Hajdú-Bihar megyei, a Békés megyei és a Csongrád megyei nagy tanárhiány-
nyal küzdő román iskolákba kerültek, államvizsgát pedig – a korábbi tanárképzé-
si rendszerből megőrzött gyakorlatnak megfelelően – csak azt követően tehettek. 
Lényegében a hivatásukat 1952 őszén megkezdő, kizárólag a magyarországi ro-
mánság köréből verbuvált általános iskolai tanárok képezték – a budapesti egye-
temi román tanszékről kikerülő néhány tanerő mellett – az itteni román értel-
miségi réteg alapját, első generációját, amely azért érdemel kitüntetett figyelmet, 
mert kivétel nélkül azokban a románok által is lakott településeken helyezkedett 
el, amelyben az oktatás és közművelődés szempontjából a legnagyobb szükség 
volt képzett értelmiségi erőre a súlyos identitásválságban vergődő román lakosság 
számára. Néhány évvel később, 1958-ban végzett a gyulai Nicoale Bălcescu Gim-
názium keretében az a tanítói osztály, amely szinte minden hazai román iskola 
számára tudott tanítót biztosítani, s ezzel enyhítette iskoláink szakemberhiányát. 
A főiskolai szintű óvó-és tanítóképzés később indult.5 A budapesti főiskolai szintű 
tanárképzést végző tanszékkel Magyarországon megalakult, a pesti egyetemi tan-
szék mellett, a második olyan felsőoktatási román intézmény, amely mind a mai 
napig önálló tanszéki státusszal rendelkezik, s szintén jótékony hatással volt a II. 
világháború utáni magyarországi románság identitásának megőrzésére.

A politikai helyzet képlékenysége az 1950-es években a nemzetiségi oktatásban 
és az ehhez szükséges pedagógusképzésben nem okozott törést. A tanszék tevé-
kenységének fő feladatát pesti működésének periódusában így a beiskolázás, a 
személyi és dologi feltételek megteremtése, az intézmény konszolidálása képezte. 
Helyes döntés volt az, hogy 1955-ben Budapestről Szegedre, a városban közel egy 
évszázados múlttal rendelkező Szegedi Polgári Főiskolából létrehozott Állami Pe-
dagógiai Főiskolára helyezték a román tanszéket, hiszen jóval közelebb került a 
román lakossággal rendelkező településekhez. A tanszék helye a mai főépület bel-
ső, második emeleti épületszárnyában kapott elhelyezést (Boldogasszony sgt. 6). 
A Szegedi Egyetem c. napilap 1955. szeptember 6-i számában is beszámolt az ese-
ményről, „Szlovák, román és délszláv tanszék a szegedi Pedagógia Főiskolán” cím-
mel: „A budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola megszűnt 1955. július 
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31-én és ennek következtében a három nemzetiségi tanszék Szegedre került. Mind 
a három tanszéknek jól felszerelt könyvtára van.” 6 Régi időket idéző momentum is 
ez egyben, hiszen Szeged híres iskolái mindig is vonzóak voltak a régió, különösen 
a bánáti román fiatalság számára. Olyan kiváló román értelmiségiek végezték 
tanulmányaikat, vagy azok egy részét a közel háromszáz éves múlttal rendelkező 
kiváló klasszikus műveltséget nyújtó, vallási és nemzetiségi toleranciájáról 
nevezetes katolikus piarista rend által 1721 óta fenntartott gimnáziumban, főleg 
a XIX. században, mint a románság történetében különösen az 1848-1849-es 
forradalomban jelentős szerepet játszó Eftimie Murgu (1805-1870), történész és 
publicista, Damaschin Bojincă (1802-1869), ismert történész és publicista, vagy 
a ma már kevésbé ismert Nicolae Tincu Delia, Mihail Velceanu, Valer és Virgil 
Onuțiu, Spiridon Popovici, Ioan Maier, Sigismund Berlea és sokan mások. Itt 
végezte tanulmányait továbbá Vicențiu Babeș és Vasile Goldiș is.7

A költözés persze nagy kihívást jelentett a még csak alakulóban lévő tanszéknek, 
hiszen eddigi vezetője, Pállfy Endre nem vállalkozott a Szegedre helyezett tanszék 
vezetésére, még óraadásra sem. Az oktatás szervezésében-irányításában tapasz-
talattal rendelkező, a hajdani naszódi magyar gimnázium (1940-1944) tudomá-
nyos ambíciókat is dédelgető Pállfy Endre pótlására az adjunktusként alkalmazott 
Sasi Erzsébetet bízta meg a tanszék vezetésével a főiskola vezetése. Sasi Erzsébet 
(később Mucsy Ferencné) azonban nem annyira szakmai erényeivel vált ismert-
té, mint inkább a főiskola közéletében vállalt (párttitkári) szerepével (1955-1961), 
amely azonban a krízisben lévő politikai rendszer, majd annak népfelkelésbe tor-
kolló 1956-os szakasza főiskolai pályáját zsákutcába terelte, s végül emiatt kellett 
az akkor közmegbecsülésének örvendő főiskolai tanári állásától megválnia. Itt cél-
szerű megjegyezni, hogy ebben a korszakban, az 1970-es évekig a pedagóguskép-
ző főiskolákon a tudományos kutatómunka még nem munkaköri követelmény, a 
hierarchiában való emelkedés az oktatói kvalitások mellett a közéleti szerepléstől, 
a politikai rendszerhez való lojalitástól függött. Sasi Erzsébetnek a főiskolától való 
elkerülése után, 1961-ben a brassói származású Váncsa Vilmos került a tanszék 
élére, ugyancsak adjunktusi beosztásban, aki egyébként 1955-től volt a tanszék ok-
tatója, ami jól tükrözi a tanszék akkori szakemberhiányát. A helyzet azonban, ha 
lassan is, de javult az elkövetkezendő években. Ezek már a Kádár-rendszer kon-
szolidálásának évei. Az 1948-ban szőnyeg alá söpört, majd az 1956-os forradalom 
idején fellángolt, de a patriotizmust a forradalmi hevülettel együtt a takaréklángra 
állított nemzeti problematika újjáéledésének és ennek folyományaként a nemzeti-
ségi kérdés toleránsabb kezelésének, bizonyos fokú élesztésének, 1968-ban bekö-
vetkező nyitásának előszele. A kultúrában és az oktatásban ez kézzelfogható fej-
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lesztést jelentett. Az 1962-1963-as évben nőtt a hallgatók száma, megduplázódott a 
főiskolai oktatók létszáma. A román szak esetében a hallgatók létszáma nem nőtt 
számottevően, továbbra is 4-5 fő kéri felvételét évente. A hallgatók azonban egyre 
jobb képzésben részesülnek. Ennek magyarázata, hogy a két főállású oktató (Sasi 
Erzsébet, Váncsa Vilmos) mellett viszonylag sok félállású, főleg budapesti tanár 
vesz részt a tanszék oktatómunkájában. Mindenekelőtt a jó szakmai felkészült-
ségű, románul kiválóan beszélő Kovács Pétert kell megemlíteni, akit, a főiskola 
kérésére, Ilku Pál művelődésügyi miniszter utasított a Szegedre helyezett tanszék 
oktatómunkájának segítésére. Ő a pedagógiai tudomány iránt érdeklődött, abból 
1969-ben doktori címet szerzett. Kovács Péter 1958-1960 között a román nyelv és 
irodalom módszertanát és a román nép történetét tanította, továbbá irányította a 
hallgatók tanítási gyakorlatát. Kovács Pétert a pusztaottlakai Mészáros György, a 
Művelődési Minisztérium nemzetiségi osztályának vezetője váltotta, ugyancsak 
másodállásban, adjunktusi beosztásban (1960-1966), aki utólag, 1975-ben főis-
kolai docensi címet kapott. Történelmet, földrajzot és román nyelvi és irodalmi 
tantárgypedagógiát tanított, történelemből jegyzetet is írt. A tanszéki oktatók 
számának emelkedése, az 1960/1961. tanévtől a román tannyelvű iskolák kétnyel-
vűvé történő átalakítása ellenére az ún. „szaknyelvet” a reál tantárgyak esetében 
románul is tanítani kellett, ami egyébként a kétnyelvű iskolatípusban jelenleg is 
tantervi előírás. Ez a kötelezettség a pedagógusképző intézményeket arra késztette, 
hogy szaknyelvet oktató tanárokat alkalmazzanak, akik tantárgyanként gondosan 
összeállított és nyomtatott formában is megjelentetett magyar- román szakkifeje-
zéseket tartalmazó, tanárok és tanulók, illetve hallgatók számára egyaránt hasz-
nos kiadványokat tettek közzé. Ilyen szaknyelv-oktatói tevékenységet fejtett ki a 
tanszéken több éven át (1960-1963) félállású tanársegédként a temesvári születésű 
Csanádi Károly budapesti tanár.

Váncsa Vilmos három évtizeden át volt a tanszék oktatója (1955-1984). A leíró 
nyelvtant és a régi román irodalmat oktató, 1969-ben docenssé előléptetett Ván-
csa Vilmos ez irányú tevékenysége néhány jegyzet és Petőfi Sándor költészetének 
román irodalmi vonatkozásairól szóló tanulmány megírására korlátozódott, ezért 
a későbbi nagyobb követelmények számára alkalmazkodási nehézséget okoztak. 
Hosszú, ellentmondásoktól sem mentes tanszékvezetői korszaka (1961-1980) azért 
volt összességében eredményes, mert a főhatóság által előírt reformokat a tanszék 
a „kollektív bölcsesség” égisze alatt, mind az eredményesebb oktatás, mind a tudo-
mányos kutatás feltételeinek a megteremtésében és a tanszékkel, mint kutató hely-
lyel szembeni követelmények teljesítésére fel tudott készülni. Ezt a korszakot joggal 
nevezhetjük átmenetinek, az egyetemi szintű oktatással kapcsolatos feladatokra 
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való felkészülés korszakának. Ebben a lassú, vitákkal terhelt építkezési ciklusban 
(1970-2000) döntő szerepet játszott az 1961-ben a tanszékre került Kozma Mihály 
és az 1963-as évben közvetlenül az egyetemről érkező Petrusán György. Mindene-
kelőtt azért, mert a budapesti román tanszék gazdag hagyományából merítettek a 
tanszéki élet megszervezésében, működtetésében. A viták és az alapos mérlegelé-
sek alapján a tanszéki szinten hozott döntéseknek meg volt az eredménye mind az 
általános iskolai, mind a tanszéki oktatásban. Mindkét esetben tananyagbővítésről 
és korszerűsítésről volt szó. Kezdeményezésükre az általános iskola felső tagozatá-
ban az Oktatási Minisztérium nemzetiségi osztálya, illetve az oktatásfejlesztéssel 
megbízott intézete (OPI) bevezette a nyelvtani órák mellett a nyelvhelyesség és be-
szédkészség-fejlesztést célzó ún. „konverzációs” órákat. Hatékonyságuk azért volt 
kétséges, mert a működő tanárok csak részben és viszonylag későn kaptak képzést 
a román nyelv idegen nyelvi módszerekkel történő oktatására. Erre azért lett volna 
szükség, mert a hazai románoktatás a nemzetiségi jellegű iskolai hagyományok 
szinte teljes hiányában kezdődött meg, évtizedekkel azelőtt. Az iskolaalapítás éve-
iben (1946-1949) az iskolák kb. fele román tannyelvű iskolaként definiálta magát, 
ám a tulajdonképpeni anyanyelvi oktatáshoz soha sem voltak meg maradéktala-
nul sem a nyelvi feltételek, sem az ismeretek alkalmazása az iskolán kívül. Abban 
az időben sem (kb. az 1960-as évekig), amikor a nemzetiségi közösségekben még 
általános volt az anyanyelv, a hagyományos kultúra és a nemzeti tudat spontán 
öröklődése, hiszen az anyanyelv szerepét egy ilyen periférikus tájnyelvi változat 
töltötte be, a saját kultúra pedig archaikus jellegénél fogva sem sok támpontot 
nyújthatott a magasabb szintű román műveltség elsajátításához. Az 1950-1960-as 
évek gazdasági, társadalmi változásai, az élet feltartóztathatatlan modernizálása, 
a földtulajdon elvesztése és kollektivizálása, a városba történő menekülés nyomán 
fellépő vegyesházasságok erőteljes kulturális hatás, az asszimilációs jelenségek mi-
att erőteljesen csökkentek a hagyományos anyanyelvi oktatás feltételei. Ezért az 
anyanyelv eszközszerepének korlátozását a tanítási nyelvű iskolák egyes tantár-
gyainál (reáliák) és helyenként az anyanyelvi képzés nyelvoktatássá redukálását a 
valóság által szükségszerűvé tett megoldásoknak tekintették a magyar hatóságok, 
maguk a nemzetiségek is, és, ha nem is egységesen, a tanárképző intézmények is.8 
Ezért is ment, mehetett végbe az 1960-1961. tanévvel olyan simán az átállás a tany-
nyelvű iskolákról a kétnyelvű iskolákra. A körülmények tisztázására mind a mai 
napig nem történt különösebb erőfeszítés. Ez arra utál, hogy az átállásnak nem 
csak az objektív okokból bekövetkezett nyelvvesztés volt az oka, hanem ennek 
ürügyén és az érintett nemzetiségi elit defenzív attitűdjét felhasználva a magyar 
oktatási kormányzat lényegében politikai döntést hozott, amelyet akkor– ugyan-
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csak politikai okok miatt – senki sem mert kimondani. A nemzetiségi szövetsé-
gek vezetői nem opponáltak, hiszen a párt utasítása alatt működtek. A főiskolák 
nemzetiségi tanszékei nem értettek egyet az intézkedéssel, de az ügy nem tartozott 
az illetékességi körükbe, arról csak később értesültek.9 Hogy elsősorban politikai 
döntésről volt szó, s asszimilációs törekvéseket tükrözött, kitűnik abból is, hogy a 
kihívásra, az általános iskolai tanulók nyelvi hiányosságainak pótlására a hatóság 
nem interaktív, nyelvfejlesztő kurzusok bevezetésével reagált, hanem a leépítést, 
az identitás megőrzése szempontjából káros intézkedés meghozatalát választotta.

Tanszékünk közoktatással kapcsolatos elképzelései bizonyos kérdésekben elér-
tek a szakminisztérium intézkedéseitől, a nemzetiségi közoktatás előírásaitól, de 
illetékesség hiányában közvetlenül azokat befolyásolni nem tudta. Tisztában volt 
viszont azzal, hogy a nyelvoktatás és a nemzeti szellemben való nevelés kulcsa a 
tanár, ezért a tanárképzés struktúráján kell módosítani ahhoz, hogy rendelteté-
sének jobban megfeleljen. A nyelvoktatás esetében a tanszék álláspontja defenzív, 
befeléforduló és következetlen volt; hangsúlyt fektetett ugyan a szókincsbővítésre 
és a beszédkészség-fejlesztésre, a leíró nyelvtan korlátozására, de kitüntetett szere-
pet kapott a tájnyelv védelme is, amelyet anyanyelvként definiál, ami ténylegesen 
igaz, de az ebből egyesek által levont következtetés, mi szerint elég azt megtanulni, 
s nem kell az irodalmi nyelvvel törődni, súlyos károkat okozott. Ehhez kapcsoló-
dott az a hamis tétel, amely a nemzeti tudatot a „nemzetiségi” tudattal helyettesíti, 
s az „etnikai önismereten alapuló öntudat kialakítását” tartja alapvető érdeknek.10 
Fontos felismerés volt viszont a képzési kínálat bővítése, korszerűsítése, a román 
egyetemes kultúra felé való bátrabb nyitás is. Ez a törekvés az 1960-as évek végén 
már a szaksajtóban is visszhangra találó kezdeményezés,11 amely a földrajz, a tör-
ténelem és művészeti ágak (zene, képzőművészet, tudománytörténet) tananyagba 
történő iktatásával megvalósult, de a főhatóság halogató taktikája és pedagógu-
saink értetlensége miatt csak bántóan későn, a 2001/2002. tanévben kerül beve-
zetésre a románok története és kultúrája (ismertebb nevén „népismeret”) a köz-
oktatásban; az általános iskolában még ma sem tanítják a román nép történetét.12 
Pedig a nemzeti közösség alapvető érdeke az a természetesnek tűnő, de nem min-
dig megvalósuló evidencia, hogy a nyelv és irodalom mellett a nem magyar iden-
titású tanuló a saját kultúráját, mindenekelőtt saját népe földrajzát és történelmét 
anyanyelven ismerje meg. Ebben az esetben kevesebb engedményt kellene tenni a 
nyelvhasználat rovására (legalábbis a kétnyelvű felsőtagozatban és a gimnázium-
ban), hiszen a nemzetiségi oktatás hanyatlásának egyik fontos oka a valóságkö-
vetés, a túlzott alkalmazkodás az asszimiláció által diktált egyre gyorsabb nyelvi 
pozícióvesztéshez, pedig kézenfekvő, hogy a nemzetiségi oktatás nyelvoktatóvá 
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való degradálását csak építő-fejlesztő, igényességet támasztó stratégiával lassítha-
tó vagy akadályozható meg.13 A nemzetiségi felsőoktatás általában és a szegedi 
román tanszék konkrétan hiába rendelkezett jövőképpel mind az általános és kö-
zépiskolai oktatás, mind az ehhez szükséges tanárképzési stratégiával, ez utóbbi 
gyakorlati megvalósításához, a kétnyelvű közoktatás számára végülis nem tudott 
minden vonatkozásban felkészült szakembereket képezni. Egyébként a „nemzeti-
ségi” román iskolák profiljának megfelelően átstrukturált tantárgyak tanítására 
alkalmas „nemzetiségi” pedagógusokat nevelni aligha lehetett volna, s nem csak 
azért, mert definiálatlan volt, hanem mert – a budapesti román tanszékhez hason-
lóan – a tudományosságnak, a „szakmai” felkészítésnek kívánt prioritást adni, s 
nem a nem mindig elfogadható ideológiai, nemzetiségpolitikai, többnyire leépítő 
iskolapolitikai elvárásoknak. Látensen két felfogás csapott össze: a hazai nemze-
tiségeknél az anyanemzet kultúrája felé nyitó és az attól eltérő, a magyarorszá-
gi lokális nyelvi, néprajzi, s általában a kulturális tradíciókra épülő, s ennélfogva 
múltbanéző szemlélet között. A románoknál megvolt a szándék a helyes arány ki-
alakítására, de végülis Petrusán György inkább az előbbi, Kozma Mihály az utóbbi 
törekvést támogatta. Ez is magyarázata annak, miért csak később, a 2001/2002. 
tanévben került bevezetésre a „népismeret” c. tantárgy. Ma sem eléggé tisztázott a 
nagyobb értéket képviselő anyanemzeti kultúra és a lokális, tradicionális kultúra 
közötti arány.Persze nem csak szakmai-ideológiai jellegű viták voltak, hanem a 
tanárképzés tárgyi és személyi feltételeiről szólók is. Az előbbiekkel különösebb 
problémák nem voltak, annál inkább, mivel a képzéshez szükséges szakirodalom 
döntő többségét az államközi megállapodás keretében Románia biztosította. A 
személyi feltételek biztosítása kényesebb kérdés, mert a nemzetiségpolitika részét 
képezi. A magyar tanárképzéshez azonos vagy hasonló feltételek nyújtása a nem-
zetiségek számára hátrányosak voltak. Az egyetlen szempont a hallgatói létszám, 
illetve óraszám volt, amely számukra nagy hátrányt jelentett, hiszen a tényleges 
feladatokat, a tantárgyak számát, eltérő voltát, s ebből fakadóan a szakosodás kívá-
nalmait figyelmen kívül hagyta. A képzési színvonallal és a tudományos tevékeny-
séggel kapcsolatos oktatói követelmények azonban a többi, jóval nagyobb oktatói 
létszámmal működő tanszékek követelményeivel voltak azonosak. Ez a körülmény 
a tudományos fokozatok megszerzése és az oktatói előléptetések szempontjából 
volt igen hátrányos, az akkori (1990-ig tartó) ún. „hármas” követelménynek (a 
megfelelő színvonalú oktatómunka, a társadalmi-közéleti és tudományos kutatói 
tevékenység) nem mindenki tudott megfelelni.

1966 után a tanszéken három főállású és egy óraadótanár oktatott. A kevés ál-
láshely és a szakemberhiány miatt a tanszék nem tudta megoldani a tantárgype-
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dagógia szakszerű oktatásának kérdését. E tárgy oktatására alkalmazott román 
nyelv és irodalom szakos tanárok közül (Teodor Olteanu, Gheorghe Misaroș, 
Gheorghe C. Mihăiescu, Gheorghe Martin, Ecaterina Tiritean) elegendő óraszám 
miatt egyiket sem sikerült véglegesíteni és e diszciplína oktatásának megnyerni. 
(A kérdés az 1990-es évek közepén oldódik meg, Romániából áttelepült és meg-
felelő képesítéssel rendelkező oktatóval.) Ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy 
a fenti nehézségek ellenére a három román pedagógusképző intézmény közül a 
szegedi tanárképző főiskola román tanszéke rendelkezett a hivatásához legmeg-
felelőbb szervezettséggel, felkészültséggel és tárgyi feltételekkel. Az óvónőképzés 
és a tanítóképzés tulajdonképpen kezdettől fogva megoldatlan, illetve rendkívül 
mostoha személyi feltételek mellett végezte oktató-és nevelőmunkáját: a debrece-
ni (1969-1993), a békéscsabai (1993-2001), majd a szarvasi (2001-) a román taní-
tóképzés általában 1 főfoglalkozású és 1 óraadó oktató, a szarvasi óvónőképzés 
(1959 óta) hasonló körülmények között folyik. A mostoha oktatói ellátottság nem 
teszi lehetővé az igényes képzéshez szükséges specializálódást. Annak az 1980. évi 
minisztériumi állásfoglalásnak, hogy minden nemzetiségi pedagógusképző intéz-
ménytípusban eltérjünk a hallgatói létszám és óraterhelés alapján megállapított 
normáktól, sosem sikerült érvényt szerezni.14

A szegedi főiskola román tanszéke kedvezőbb feltételeit kezdeti előnyeinek, na-
gyobb szakmai tapasztalatának és oktatóinak (Kozma Mihály és Petrusán György) 
a hazai románság mozgalmi és szakmai közéletében játszott szerepének köszön-
heti, azt a kitüntető címet is, hogy az 1980-as évekre a hazai román értelmiség 
képzésének legfontosabb bázisává válhatott. Egyik fő törekvése – a főhatóság és az 
érintett megyék ellenállása miatt – mégsem sikerült: a három román intézmény 
összevonásával, Szegeden erős, hatékonyabb pedagógusképző intézet létrehozá-
sa. A szegedi román tanszék akkori meggyőződése, hogy a hazai román pedagó-
gusképzés egyik hiányossága erős széttagoltságából fakad. Egy ilyen kislétszámú 
nemzetiség nem képes három intézmény színvonalas működtetésére, ehhez sem 
a személyi, sem a tárgyi (főleg a szakirodalmi) feltételek nem biztosíthatók, így a 
néhány oktatót foglalkoztató egységek nem válhatnak az adott szakterület tudo-
mányos igényű művelőivé. Az erők koncentrálásával és vendégoktatók foglalkoz-
tatásával (különösen az óvónő-és tanítóképzőben) Szegeden meg lehetne kísérelni 
egy – az akkorinál rugalmasabb képzési rendszer keretében – olyan román pe-
dagógus-és művelődési szakembertípus kialakítását, amely a közoktatás minden 
szintjén, illetve a kulturális élet különböző területein foglalkoztatható lehetne. Ez-
zel perspektivikusan megteremthető volna a hazai román közművelődéstörténeti 
kutatások bázisa is. (Az ELTE Román Filológiai Tanszékével azért nem számol-
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tunk, mert nem volt kimondottan nemzetiségi intézmény, s más kulturális igénye-
ket elégített ki.)15

A képzési feltételek javítását célozta a tanerők kis létszámához képest, jelen-
tősnek mondható tankönyv-és jegyzetírás. Előbb a tanszék igényeit próbálták az 
oktatók kielégíteni: nyelvészeti, irodalomtörténeti és történelmi jegyzeteket pub-
likáltak, szép számmal. Ez a munka a Szegedre való költözéssel kezdődött Sasi 
Erzsébet és Váncsa Vilmos révén, majd Kozma Mihállyal és Petrusán Györggyel 
folytatódott, amelyben részt vett Kimpián Péter (1977-1990), illetve (1990-1991) és 
Hoczopán Anna (1983-tól). A sort a kolozsvári professzor, Vasile Voia irodalmi és 
összehasonlító irodalomtörténeti jegyzetei zárták, a rendszerváltozás utáni évek-
ben. A tanszék oktatói nem csupán saját használatra, hanem a közoktatás és az 
óvónő-és tanítóképző intézmények számára is publikáltak jegyzeteket, tanköny-
veket. A gimnáziumi tankönyvírásban mindenekelőtt Kozma Mihály jeleskedett, 
nyelvtankönyveit ma is használják a gyulai román gimnáziumban. A tanszék ál-
tal, kezdetben minisztériumi engedéllyel, később önálló kiadásban megjelentetett 
jegyzetek, szöveggyűjtemények és gimnáziumi tankönyvek átfogják a román nyelv 
és irodalom teljes spektrumát. Később is, a tanszék oktatói, folytatva Kozma Mi-
hály és Petrusán György tankönyvírói tevékenységét, fontos szakmai feladatnak 
tartották a közoktatás segítségére sietni tankönyvek és egyéb iskolai segédanyagok 
összeállításával, magyar nyelvű tankönyvek fordításával. Ez a munka Mihaela Bu-
cin, Hoczopán Anna és Wéber Péternek köszönhetően ma is tart. 

Az ország politikai és kultúrpolitikai rendszerének demokratizálásával az 1970-
es évek végére nőtt a tanszék mozgástere is és a fentebb vázolt fejlesztési elkép-
zelések megvalósításához szükséges személyi feltételek megteremtésének esélye, 
lehetősége, különösen azt követően, hogy Kozma Mihály és Petrusán György egy-
re fontosabb funkciót töltött be a Magyarországi Románok Demokratikus Szö-
vetségében, majd 1990-től a Magyarországi Románok Szövetségében, amelyeknek 
elnöke kisebb megszakítással 1983 és 1995 között Petrusán György volt. Előbb 
Kimpián Péter kerül, 1976-ban a tanszékre, közvetlenül a román és francia szak 
elvégzése után, aki régi és modern irodalomtörténeti, kultúrtörténeti előadások 
tartásával, jegyzetírással és a tanszék órán kívüli kulturális tevékenységének koor-
dinálásával, a budapesti román tanszékkel való kapcsolat kiépítésével, a romániai 
hallgatói tanulmányutak szervezésével segítette a felfelé ívelő intézmény műhely-
jellegének erősítését. Közben, 1983-tól rendszeres külső munkatársa lesz a szegedi 
román „Ecranul nostru” c. tv műsoroknak, majd 1990-ben végleg a szegedi ro-
mán nyelvű rádióadások szerkesztőségének munkatársa lett. 1983-ban őt követi a 
tanszéken tanársegédi beosztásban Hoczopán Anna, aki a tanszék oktatói közül 
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elsőként végzett egyetemi tanulmányokat Romániában, s ezzel a Pállfy Endre, Sasi 
Erzsébet, Váncsa Vilmos, Kozma Mihály és Petrusán György által képviselt pes-
ti akadémiai hagyományoktól, bizonyos szakmai-tudományos kérdésekben val-
lott felfogástól eltérő szemlélet meghonosodása kezdődik el, hiszen azt követően 
csak romániai tanulmányokkal és szakmai tapasztalattal rendelkező oktatókat 
foglalkoztattunk, sorrendben a következőket: Filip Tănase (1982) Gavril Scridon 
(1988-1990), Máté Gábor (1990-1995), Molnárné Ruzsa Éva (1991-1997), Vasile 
Voia (1991-1994), Bucin Mihaela (1993-tól), Elena Munteanu (1995-1999), George 
Irimiaș (1995-1999), Ema Adam (1999-2003), Ștefan Gencărău (1999-2010), Ma-
ria Gavra (2007-től), Wéber Péter (2007-től), Elena Sandu (2011-től). Generáció-és 
szemléletváltás megy végbe, amely a tanszék megítélése, helytállása szempontjából 
volt fontos és előnyös, még ha bizonyos érdeksérelemmel is járt. A rendszerváltás 
körüli évek és az egyetemi integráció (2000) tanszékünk néhány oktatóját döntési 
kényszer elé állította, főleg azokat, akik az oktatást és az azzal kapcsolatos szak-
mai feladatok ellátását tartották legfőbb hivatásuknak, s kevésbé a tudományos 
kutatást. A tanszéken való maradás döntő feltételévé vált ugyanis a tudományos 
minősítés megszerzése. Ez volt egyébként az oktatók előmenetelének és a tanszék 
előbb főiskolai, majd egyetemi szintű pedagógusképző- és kutatóhelyként törté-
nő elismerésének, akkreditációjának feltétele. Ez mindenképpen új korszakhatárt 
jelentett a szegedi román tanszék történetében is, megnyitva az utat a későbbi, 
a 2003-2004-es évek eljárása során az egyetemi intézménnyé történő minősítése 
előtt. Az idáig megtett út, a főiskolai tanszék egyetemi tanszékké történő fejlesz-
tése azonban nem volt zökkenőmentes, amelynek több oka is volt. Mindenekelőtt 
az általános iskolai tanárképző főiskola több évtizedes hagyománya, amely a „jó 
tanár” ideálját tartotta szem előtt. A tudományos kutatómunka presztizsnövelő 
tevékenységnek számított ugyan, de csak az egyetemen volt kötelező. A II. világ-
háború után hozzájárult e felfogás általánosan elfogadottá tételéhez a főiskolai és 
egyetemi tanárképzés különállása, a politikai rendszer zárt, idegen nyelvismeretet 
nem igénylő jellege is, ami nehezítette a doktori címek, tudományos fokozatok (a 
tudomány kandidátusa, a tudomány doktora) megszerzését, hiszen egy világnyelv 
ismerete kötelező volt. Bár az 1960-as évektől már a főiskolán is az egyetemekével 
azonos beosztások voltak, az 1970-es években a főiskolán is kötelezővé tett tudo-
mányos kutatás zavart okozott, következetes érvényesítésére a tudományos mi-
nősítéssel rendelkező oktatók kis száma miatt az 1990-es évekig nem is került sor.

A szakemberekkel nem rendelkező nemzetiségeknél, a németek kivételével, a 
helyzet még drámaibb volt. Az 1949-ben alakult főiskolai román tanszéken pl. 
a főállású oktatók közül az első tudományos fokozatot négy évtizeddel később, 
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1993-ban szerezték a Magyar Tudományos Akadémián (Petrusán György ekkor 
lett az irodalomtudomány kandidátusa).16 Azt követően, 1997-ben a bukaresti 
egyetemen Hoczopán Anna,2003-ban Bucin Mihaela szerzett PhD. fokozatot. A 
tudományos minősítések és monografikus jellegű tanulmányok megjelentetése 
hozza meg az 1990-es évek elején a tanszék igazi legitimitációját (Petrusán György 
révén) Magyarországon és Romániában egyaránt. A felzárkózás előbb kezdődött, 
a rendszerváltás küszöbén, amikor először alkalmaz a tanszék egyetemi tanárt, 
Gavril Scridon személyében, aki a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen 
a román irodalmi tanszék vezetője és egyben az ELTE Román Filológiai Tanszék 
vendégprofesszora volt 1982-1991 között. Gavril Scridon alkalmazásának szimbo-
likus jellege volt a rendszerváltás idején: nyitás a román szellemi élet felé, kezdeti 
lépések az izolációból való kitörésre, a hazai románokra jellemző izolacionizmus 
meghaladására, együttműködési próbálkozások román szakemberekkel. A romá-
niai nyitás a politikai változások által teremtett új kapcsolatrendszer kiépülésével 
a vártnál gyorsabban és sikeresebben ment végbe, s tartósnak bizonyult. Ezt min-
denekelőtt romániai lektorainknak és vendégtanárainknak köszönhetjük, akik 
nálunk nemegyszer intenzív tudományos tevékenységet folytattak. Vasile Voia 
professzor pl. itt írta meg jegyzet gyanánt a román prózairodalom két világhá-
ború közötti korszakát, amelyet később az anyaegyetemen is használtak. Ugyan-
csak nálunk írta és jelentette meg kiváló komparatisztikai tanulmányát a kolozs-
vári tudományegyetemmel közösen használt tankönyvét „Literatura comparată” 
címmel (Editura Noi, Giula, 1998), de ebben az időben rendezte sajtó alá Berényi 
Mária „Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania și Ungaria 
secolului al XIX-lea, 1821-1918” (Edit. Noi, Giula, 1992) c. kötetét. Gavril Scridon 
és VasileVoia hagyományt teremtettek, a hazai románsággal való együttműködés 
hagyományát, amelyet az őket követő lektorok már természetesnek tartottak és a 
tanszéken eltöltött idő alatt aktív résztvevőikké váltak kulturális és tudományos 
közéletünknek. Erről vall Elena Munteanu nagybányai tanárnő is egyik vissza-
emlékezésében.17 Őket Ema Adam és Ștefan Gencărău követte, aki a szegedi évei 
alatt nyelvészként és széleskörű kapcsolatokkal rendelkező jó kultúrdiplomatához 
méltóan épített hidat nem csak köztünk és a kolozsvári egyetem, hanem a nyu-
gat-európai egyetemek romanisztikai intézeteivel is megismertette a szegedi ro-
mán tanszék és a „Conviețuirea-Együttélés” c. folyóirat tevékenységét.

A harmadik évezred elejére a tanszék fejlesztésének lehetőségei kimerültek mind 
a nagy politikai változások következtében jelentkező, a korábbitól eltérő társadal-
mi igények és a nemzeti – nemzetiségi kérdés megközelítésében beállt változások, 
mind az egyéni karrierépítéssel kapcsolatos szemléletváltás miatt. Az előző (szo-
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cialista) rendszer zártabb politikai és társadalmi keretei között jól érvényesült a 
fentről vezérelt, nemegyszer atyáskodó, de bizonyos védelmet nyújtó, lényegében 
közösségi érdeket preferáló politika. A piacgazdaságon alapuló polgári társadalom 
e merev keretek fellazításával az érdekérvényesítésre, a vetélkedésre teszi a hang-
súlyt. Egy olyan kis, ráadásul identitászavarokkal küszködő közösségben, amilyen 
a hazai románság is, az ellentétes érdekek egymásnak feszülése meglepően gyors és 
erős konfliktusokat gerjesztett a tanszéken belül és kívül egyaránt, annál is inkább, 
mert az 1980-as évek elejétől ugyanaz a személy (Petrusán György) állt a magyar-
országi románság érdekképviseletét ellátó szervezet és a szegedi román tanszék 
élén. A feszültségek többnyire a gyulai vár tövében keletkeztek, a románság „fővá-
rosának” kikiáltott körösparti kisvárosban, de nagy hullámai a Tisza parti szegedi 
román tanszéken csapódtak le. Petrusán György kissé későn, de még elfogadha-
tó időpontban köszönt le (1995-ben) a Szövetség elnöki funkciójáról ahhoz, hogy 
1980-ban, tanszékvezetőnek történő kinevezése után megkezdett tanszékfejlesz-
tési elképzeléseit mandátuma lejártáig (2003) megvalósítsa, létrehozva egy olyan 
pedagógusképző műhelyt, amelyet a románság sajátjának tekintett, s évtizedeken 
át, mind a mai napig e közösség fontos szellemi műhelyeként működik. Jellemző 
az itt végzett hallgatók és a tanszék közötti szoros kapcsolatra az a körülmény, 
hogy az 1999. október 30-án, a tanszék fennállásának 50. évfordulója alkalmából 
tartott ünnepségen több mint 100 volt hallgató vett részt.

Oktatási kötelezettségeinek a tanszék román nyelv és irodalomból a mindenkori 
követelményeknek megfelelően tett eleget. Tény, hogy a kezdetben három (tany-
nyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató), majd két iskolatípusra (kétnyelvű, nyelvoktató) 
való megfelelő tanárképzéshez szükséges feltételek sohasem voltak meg, már csak 
azért is politikailag káros, szakmailag felelőtlen és átgondolatlan volt az 1960-as 
átállás a tannyelvű oktatásról az ún. kétnyelvű oktatásra, amely a trianoni döntés-
sel bekövetkezett szétesés után ez volt a leépítés irányába tett legnagyobb lépés a 
magyarországi nemzetiségi oktatásban. Ez jut kifejezésre az azóta szárnyaló asszi-
milációban. E nagy, kettős érvágásnak a következményeit a tanárképzésben nem 
vonták le. Vívmánynak tekinthető az általános iskolai nemzetiségi oktatás igénye-
inek kielégítésére a II. világháború után létesített főiskolai tanárképzés, de műkö-
dési feltételei a tényleges szükségleteknek sem akkor, sem később nem feleltek meg. 
Azért nem, mert a deklarált cél és a hozzárendelt eszköz között nem volt összhang. 
Az 1946 után létesített román tannyelvű oktatás valójában nem volt román anya-
nyelvű, legfeljebb kétnyelvűként definiálható, a jelenlegi hivatalosan kétnyelvűnek 
deklarált oktatás nyelvoktató. (Politikailag fontos megjegyezni, hogy az iskolatípust 
maguk a nemzetiségek választják, és nem a magyar állam oktrojálja rájuk!) Tár-
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gyilagos ítéletet mondani a hazai román pedagógusképzés felett csak e körülmény 
figyelembevételével lehet. Önhibáján kívül tehát a tanszéknek végig szembesülnie 
kellett azzal az ellentmondásos helyzettel, amely a jelenlegi tanárképzési struktú-
rában és a rendelkezésére bocsátott feltételek mellett nem feloldható. A tanszék az 
anyanyelvű oktatás hagyományát követve kezdte meg tanárképzési tevékenységét, 
de a tanárok és a közoktatás tanulói, akik magyar nyelvi környezetben szocializá-
lódtak, nem rendelkeztek az ismeretek elsajátításához szükséges nyelvismerettel, 
ezért az idegen nyelvi oktatás módszereinek elsajáttítatását igényelték a tanszéktől. 
Erre – a feltételek hiánya miatt – a tanszék későn reagált. Végülis sem a tanszéken, 
sem az iskolákban nem honosodott meg a román nyelv modern, interaktív, idegen 
nyelvi módszerek szerinti oktatásának hagyománya, mint ahogyan a románnal 
párosított szak román nyelven való tanítása sem. Par exellence: ha nincs kétnyelvű 
tanárképzés, amelyben a leendő tanár elsajátíthatja a tanítandó szaktárgyait ro-
mánul, nincs, nem lehet kétnyelvű közoktatás sem. Ez a nyilvánvaló magyarázata 
annak, hogy a kétnyelvűnek deklarált iskoláink lényegében nyelvoktató iskolákká 
degradálódtak. Erre az illetékesek nem gondoltak: vagy a tannyelvű iskolát két-
nyelvűvé történő lefokozása lényegében az asszimiláció irányába tett lépés az ál-
lam, vagy az ellenállásról való lemondás, meghátrálás bizonyítéka a nemzetiségek 
részéről. A bolognai folyamat szerinti tanárképzés átalakításával, illetve az egysza-
kos (román) képzés bevezetésével ez a kérdés átmenetileg lekerült a napirendről, 
anélkül, hogy aktualitását elveszítette volna. Időszerűtlenné vált az a disputa is, 
amely a szakmai és a tudományos munka közötti különbséget próbálta összemos-
ni, az utóbbit az előzővel helyettesíteni és az oktatói előmenetelnél érvényesíteni. 
Végülis csak azok maradtak meg a román tanszéken is, akik a tudományos minő-
sítéssel kapcsolatos követelményeket teljesítették. E követelmények érvényesítése 
nem kis feszültséggel járt és a tanszéken kívül is hullámokat vert, konfliktusokat 
generált, de lezárta azt a kb. két évtizedet átölelő korszakot, amely alatt (1980-
2003) a szegedi román tanszék is szert tett arra a reputációra, amely egy korábbi 
főiskolai pedagógusképző intézményt egyetemi tanszékké tesz.

Az új körülményekhez és követelményekhez való alkalmazkodás kényszere 
azonban jelentős vérveszteséggel járt: erősen csökkent a hallgatók létszáma, ezen 
belül a magyarországi román fiatalok száma, amit nem csak a változtatások, ha-
nem azok végrehajtói és megtestesítői ellen is fordítható, káros, közösségromboló 
hatást is kiváltva. A bolognai képzési rendszer módosításával (2013) és a kétszakos 
általános iskolai tanárképzésre történő visszatéréssel javulhat a jelenlegi beiskolá-
zási gond, enyhülhet a hallgatókért folyó verseny, de nyilvánvaló, hogy a romániai 
egyetemek egyre nagyobb konkurenciát jelentenek, ezért nem lesz könnyű a túl-
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élés, a hazai román közösség meggyőzése a szegedi román tanszék vitathatatlan 
előnyeiről. Ez a kihívás a jelenlegi oktatói testületre hárul, amelynek élén 2010 óta 
Bucin Mihaela Geni áll.

Attól nem kell tartani, hogy a tanszéket a magyar állam részéről a megszünte-
tés veszélye fenyegeti. A folytatás esélye, a korábbi stabilitás helyreállítása ma már 
csakis a társadalmi változások következtében jelentkező igényekhez való alkal-
mazkodási képességen múlik. Azon, is persze, hogy a szakemberképző intézmény 
jelenlegi tanárai milyen konvertálható ismereteket és perspektívát nyújtanak a 
szak iránt érdeklődő fiataloknak, hogyan tudnak kommunikálni és együttműköd-
ni az érintett, elsősorban a korábbi etnikai zártságát nehezen feladó, elkülönülésre 
hajlamos magyarországi román közösséggel, amelyben mély gyökeret vert egyéb-
ként az a tudat, hogy ezt a tanszéket 1949-ben kifejezetten számukra alapították.

A jövő kihívásainak latolgatása mellett erkölcsi és politikai kötelességünk szólni 
a tanszék és a magyar hatóságok, mindenekelőtt a szakminisztérium és a főiskola, 
illetve egyetem közötti együttműködésről. 1963, a kádári rendszer konszolidálódá-
sa óta tanszéki oktatóként és tanszékvezetőként szerzett tapasztalatok birtokában 
állíthatom, hogy a szegedi román tanszéknek jó, korrekt bánásmódban volt része 
a befogadó szegedi anyaintézetben, működéséhez szükséges feltételek biztosítottak 
voltak. A fentemlített gondok az ország nemzetiségpolitikájából fakadtak, a helyi 
szervekkel, s közvetlenül a főiskola/egyetem vezetésével különösebb nézeteltérései 
sosem voltak. A szocialista rendszerben szocializálódottak számára szinte hihe-
tetlen, hogy a tanszék szakmai munkáját az illetékes szervek – a magyar nyelven 
és a tanszék oktatói által kidolgozott, a főiskolai tanács által jóváhagyott képzési 
programokon (tanterveken) kívül – semmilyen más formában nem ellenőrizték. 
Ékes példa erre Mészáros György félállású oktató esete. Románia történetét feldol-
gozó jegyzete a hivatalos román kontinuitáselméletet tartalmazta, amely a magyar 
történészek migrációs elméletével ellentétes. Ebből tanított, anélkül, hogy valaki 
ezt észrevételezte volna, ráadásul ő sokáig a Művelődésügyi Minisztérium nem-
zetiségi kérdésekkel foglalkozó osztályvezetője volt. Amikor az 1970-es években, 
néhánynapos tanulmányúton a tanszéken tartózkodó temesvári egyetemi oktató, 
Iosif Vulcan munkásságát kutató Alexandru Crișan erről tudomást szerzett, nem 
akart hinni a szemének, mint ahogy azt sem hitte el, hogy előadásainkat előzete-
sen nem kellett feletteseinknek bemutatni. Az oktatók belátásuk szerint végezték 
feladatukat, ezzel kapcsolatosan észrevétel a főiskola vezetése vagy más szervek 
részéről nem érkezett. Egyetlen alkalommal fordult tanszékünkhöz külön politi-
kai természetű kéréssel az akkori főigazgató-helyettes, Gaál Géza: az 1968-as cseh-
szlovákiai megszállást ellenző, azt erősen bíráló Romániából érkező újságokat a 



500

hallgatók elől néhány napra zárjuk el. A március 15-i (betiltott) nemzeti ünnep al-
kalmából, mint minden más tanszékről, a románról is beszedték az írógépeket, ne-
hogy ellenséges propagandára használjuk fel. Mint minden autoriter rendszerben, 
persze nálunk is működött az 1970-es évekig a sokszor minden alapot nélkülöző 
be-és önbiztosítási hajlam, amolyan „házi cenzúra”-ként: a magyar nemzetiségű 
tanszékvezető három évenként kötelező, egyik minősítésünkben nacionalista „el-
hajlásunkra” figyelmeztetett, felszólítva bennünket, hogy tartózkodjunk a nemzeti 
érzelmek és érdekek túlzott hangsúlyozásától. Nem lett következménye, mert fel-
vetését nem tudta megfelelő érvekkel bizonyítani, erkölcsi alapja sem volt az erős 
székely elkötelezettségű tanszékvezető kollégánknak, s főleg azért, mert már ak-
kor értelmiségi körökben gyakori vitatéma volt a határon túli magyarok kérdése. 
Egyébként az 1970-es évek végén Váncsa Vilmos korábbi „jópofaságon” alapuló 
népszerűsége leáldozóban volt, a tanszék ügyeinek vitelében, szakmai feladatai-
nak ellátásában Kozma Mihály és Petrusán György szerepe válik meghatározóvá. 
A kérdés csupán az volt, hogy a tanszékvezetésről 1980-ban a tudományos kuta-
tómunkában nem jeleskedő Váncsa Vilmos helyére ki lép. A kérdés azért vert a 
tanszéken kívül is hullámokat, mert egyik potenciális jelölt sem felelt meg – akkor 
– a követelményeknek: mindkettő adjunktusi beosztásban volt, nem rendelkezett 
sem egyetemi doktori címmel, sem tudományos minősítésnek számító, az akkori 
minősítési rendszerben a Magyar Tudományos Akadémián szerezhető kandidá-
tusi fokozattal. Tekintettel arra, hogy a főiskola vezetése nem külső, hanem belső 
és román származású szakemberrel kívánta megoldani a tanszék vezetését, hiszen 
akkor már ez a nemzetiségpolitikai szempont is elvárás volt, a döntéshozóknak azt 
kellett mérlegelniük, hogy kinek van addigi munkássága alapján nagyobb esélye a 
lehető legrövidebb időn belül a követelmények teljesítésére. A választás végülis Pet-
rusán Györgyre esett, aki disszertációjának megírását 1986-ra befejezte, Domokos 
Sámuel és Gavril Scridon egyetemi tanárok jónak, megjelentetésre alkalmasnak és 
ajánlatosnak tartották, amire különböző okok miatt csak 1992-ben, kandidátusi 
disszertációként történő megvédésére pedig 1993 áprilisában került sor. Ezzel vé-
get vetettek annak a több évtizede alkalmazott „pozitív diszkriminációnak”, hogy 
a követelményeknek nem megfelelő kerüljenek a kis tanszékeknek minősülő nem-
zetiségi intézmények élére. A követelmények következetesebb érvényesítése sokat 
lendített a román tanszék szakmai megítélésén Magyarországon és Romániában 
egyaránt, s megalapozta egyetemi szintű intézményként történő akkreditálását.

Petrusán György tanszékvezetői megbízatása (1980-2003) fele-fele arányban esik 
a rendszerváltás előtti és utáni évekre. Átmeneti korszaknak is nevezhető: átmenet 
a központosított irányításról a decentralizált, nagyobb önállóságot és kezdemé-
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nyezőkészséget igénylő, a bolognai képzési rendszerből és az egyetemi szintű okta-
tásra történő átállásból fakadó új képzési struktúrákra. Hoczopán Annának, majd 
Bucin Mihaelának már az új feltételek között kellett, illetve kell a régi értékek, 
hagyományok és az alaposan megváltozott körülmények igényeinek és lehetősége-
inek az ötvözetéből új stratégiát kialakítani, ha meg kívánja őrizni a tanszéknek az 
intézményen kívüli és belüli korábbi pozícióit, helytállását. Ismert ugyanis, hogy a 
tanszék, oktatói és hallgatói létszámához képest, figyelemre méltó szerepet játszott 
mind a hazai román közösség, mind a főiskola életében. Az előbbiről már szól-
tunk, az utóbbiról csupán annyit, hogy mindjárt, a tanszék Szegedre való költözése 
után, nemcsak Sasi Erzsébet (Mucsy Ferencné) töltött be fontos politikai állást a 
szegedi Pedagógiai Főiskolán, hanem pl. Budai János román-történelem-testneve-
lés szakos hallgató is, aki 1959-1963 között az intézmény KISZ-titkári funkcióját 
tölti be, amely akkor komoly politikai megbízatásnak számított. Később, amikor 
más volt már a politikai széljárás, 1974-1983 között Petrusán György látja el a főis-
kola személyzeti ügyeit intéző osztály vezetését, közben néhány hallgatónk (Ruzsa 
Ildikó, Botye Márta), az intézmény ünnepségein kiváló szavalóként képviseli tan-
székünket, ahol már, nemegyszer a szlovák tanszék hallgatóival közösen, számos 
kulturális program, népművészeti kiállítás egészít ki a tanárképzés programját.

A hallgatók származás és szociális helyzet szerinti összetétele jól tükrözi a hazai 
románság társadalmi rétegződését, nemzeti tudatának állapotát, kulturális szo-
cializációs viszonyait. Hat és fél évtized távlatából a II. világháborút közvetlenül 
követő évek beiskolázási adatai a legbeszédesebbek. Az első három-négy évben a 
zömében paraszti származású hallgatók érettségi vizsga, tehát a főiskolai tanul-
mányokhoz szükséges műveltség és szakismeretek nélkül kezdik meg tanulmá-
nyaikat. Ez azt jelenti, hogy az I. világháború után a Magyarországon maradt ro-
mán populációnak lényegében nem volt középiskolai végzettségű, beiskolázásra 
alkalmas ifjúsága. A gyulai román gimnáziumban az első érettségizett osztály 
csak 1953-ban végez, akkor, amikor az először, 1949-ben érettségi vizsga nélkül 
beiskolázott 9 fiatal 1953-ban ugyan befejezi a szakérettségit adó egyéves gimná-
ziumot és a kétéves főiskolát, de csak az azt követő egyéves gyakorlati tanítás után 
szerez diplomát. A második évfolyam 1954-ben a már Szegedre költöztetett főis-
kolán végez. Amikor tehát büszkén mondták a hazai románok, hogy ismét van 
a trianoni döntés után először saját közösségéből kiemelkedő értelmisége és la-
tolgatja ennek felkészültségét, ennek nyomán az iskolai oktatás minőségét, min-
denképpen figyelembe kell venni ennek a kezdeti pedagógusképzési szakasz ösz-
szes körülményeit, a lényegében paraszti származású fiatalság értelmiségivé válás 
politikai, szociális és román műveltségbeli, valamint nyelvismereti viszonyait. E 



502

mindenképpen hátrányos helyzetből induló új román értelmiségi generációk sor-
sából, erőfeszítéseiből vezethető le az I. világháború után Magyarországon maradt 
románság túlélési esélyeit, s e szocializációs viszonyok korrekt értelmezése alapján 
értékelhetőek tárgyilagosan a kulturális identitásukkal kapcsolatosan ma is fel-
merülő kérdéseket, kétkedéseket. Hasonló, ugyancsak fejletlen, ingerszegény fa-
lusi-kisvárosi világból indulnak azok a fiatalok, akik tanulmányaikat a budapesti 
ELTE-n végzik. Románszakos hallgatónak lenni a fővárosban és az ország legjobb 
egyetemén azonban előnyt jelentett, mert jobban tudták pótolni szakmai és mű-
veltségbeli hátrányaikat. Később ezt a helyzeti előnyt kamatoztatni tudták a közös-
ség életében, kis létszámuk ellenére súlyuk meghatározó volt, hiszen az egyetemi 
végzettség előnyt jelentett. A hazai román értelmiségivé válás sajátossága egyéb-
ként az, hogy a hosszú és politikai szempontból kényes folyamat meghatározó sze-
replői eleinte Romániából áttelepült, románul tudó magyar nemzetiségű tanárok 
voltak. A II. világháború után a hazai román közoktatás, beleértve a gyulai román 
gimnáziumot is, rászorult Románia segítségére: onnan a Magyarországon letele-
pedett erdélyi magyarok mellett románok is jöttek, de Wild Frigyes pl., a gyulai 
román gimnázium első igazgatója, német nemzetiségű volt. Helyüket fokozatosan 
a Magyarországon született, főiskolát vagy egyetemet végzett román nemzetiségű 
oktatók vették át az 1960-1970-es évektől, de bizonyos tantárgyak, különösen a 
reáliák tanítására még ma is alkalmaznak magyar származású tanárokat (ma már 
a családi-rokoni összefonódások miatt ez szinte elkerülhetetlen).

A felsőoktatásban is „vegyes” a tanárok nemzetiség szerinti összetétele. Színe-
sebb a budapesti román tanszék tanárainak származás és politikai nézetek sze-
rinti megoszlása: az Osztrák-Magyar Monarchia területén élő románok számára 
1862-ben a Magyarcsanád környékéről származó Vasile Erdélyi (Ardelean) nagy-
váradi püspök közbenjárására létesített tanszék élén 1927-ig román származású 
görög-katolikus tanárok álltak (Alexandru Roman, Ioan Ciocan, Iosif Siegescu). 
Azt követően közel tíz éven át (1928-1935) a híres olasz nyelvész, Carlo Tagliavini 
állt a legrégebben létesült egyetemi szintű román nyelvi tanszék élén. Őt követi 
1936-tól a német-magyar vegyes házasságból született temesvári Treml Lajos, aki 
a fasizmus előretörése miatt anyja Tamás nevét vette fel, 1934-ben.18 A románul tö-
kéletesen beszélő (Universul, 1933. június 21.) híres romanistát19, akadémikust, aki 
1974-ig vezette a tanszéket, ugyancsak erdélyi származású utódok követték (Do-
mokos Sámuel, Nagy Béla, Miskolczy Ambrus, jelenleg Nagy Levente). A 2013-ban 
fennállásának 150. évét ünneplő tanszéknek 1920 óta először van román szárma-
zású oktatója Hergyán Tibor személyében, 1994 óta.20

A szegedi román tanszék esetében kissé más a helyzet. 1949-ben, amikor a főis-
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kolai tanszék megalakult, hol találtak volna román származású, megfelelő szak-
mai felkészültségű szakembert abban az országban, amelyben a trianoni döntés 
után, 1949-ig, egyetlen román tannyelvű gimnázium sem működött? Két román 
származású és neveltetésű, tehetséges egyetemet végzett fiatalról tudunk. Az 
egyik, Borza Lucia ideológiai okok, nevezetesen, papi származása miatt akkor 
nem jöhetett számításba. A másik, Tyirityán Katalin, a gyulai román gimnáziu-
mot választotta, így került Szegedre Kozma Mihály. Nyilvánvaló volt, hogy ebben 
az esetben is csak a Romániából áttelepült magyar szakemberekre támaszkodha-
tott az állam; e feladatra alkalmas szakember kineveléséhez legalább két évtizedre 
van szükség. A kommunista társadalomra való áttérés küszöbén álló Romániából 
szakembereket alkalmazni aligha lehetett volna. Ezért esett a választás a tanszék 
megszervezésére és vezetésére Pállfy Endrére, majd tanítványaira, Sasi Erzsébetre 
és Váncsa Vilmosra. Akkor még ők sem feleltek meg a tanszékvezetővel szem-
ben támasztott követelményeknek, ezért hamar adjunktusi beosztást kaphattak, 
így csak megbízott tanszékvezetők lehettek, míg docenssé elő nem léptek. Váncsa 
Vilmos is docensi kinevezéséig (1969), évenkénti megbízással látta el vezetői fel-
adatát. Ezt a gyakorlatot a főiskola konzekvens módon alkalmazta az egyetembe 
való integrálódásig, azóta tanszékvezetői megbízást csak docens és tanár kaphat. 
Hazai román származású oktatója először 1960-ban, a Budapesthez kötődő Mé-
száros György személyében lett, őt követte Kozma Mihály 1961-ben és Petrusán 
György 1963-ban.

Később, az 1990-es évektől megváltozott a trend. Fokozatosan túlsúlyba kerültek 
a romániai szakemberek, ma már csak egy hazai román származású oktatója van 
a tanszéknek. Az irányváltást akár természetesnek is tekinthetnénk, ha figyelembe 
vesszük az őshonos hazai románság számának nagyarányú és gyors apadásának és 
az újonnan betelepülő románok létszámemelkedésének nyilvánvaló következmé-
nyeit. Ám azok a románok, akik „büszkék” kettős (román-magyar) identitásukra, 
ami lényegében az elmagyarosodás előszobája is lehet, nehezen viselik az újonnan 
jött románok „testvéri” segítségnyújtását. Pedig tudatában kellene lenniük annak, 
hogy a trianoni döntés utáni kb. három millió magyarországi románságból való 
kiválásukkal az igényesebb, román nyelvismeretet igénylő feladatok ellátásához 
sokáig hol erdélyi magyarok, hol áttelepült románok segítségére szorultak. A tár-
gyilagos helyzetértékeléshez hozzátartozik, hogy sem az állam, sem a korábbi, sem 
a mai román vezetők nem sokat tettek, illetve tesznek a honos román szakemberu-
tánpótlás biztosításáért. A tanszék a feszültségek enyhítéséhez a kölcsönös érdekek 
respektálásával, illetve a feszültségek oldásával, a kompetencia alapú harmónia 
kialakításával és szakmai szolgáltatások nyújtásával járulhat ehhez hozzá. Ez köl-
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csönös érdek, s csak a bölcs együttműködés, a kölcsönös tisztelet nyit perspektívát 
az erőteljesen fogyatkozó, utánpótlással nem rendelkező őshonos történelmi kö-
zösségnek és az újonnan érkezetteknek egyaránt.

A tanszéken folyó kutatómunka lényegesebb témakörei az 1960-as évektől napjainkig

1. Irodalomtörténet, magyar-román irodalmi kapcsolatok. Kiemelt kuta-
tási terület: Iosif Vulcan tevékenysége a „Familia” c. folyóirat tükrében, 
valamint Mihai Eminescu és Ioan Slavici szépirodalmi és publicisztikai 
munkássága (Petrusán György)

2. Kisebbségkutatás. A kisebbségi lét jogi, politikai, történelmi, művelődés-
történeti vonatkozásai. Többség-kisebbség viszonya: integráció, asszimi-
láció (Petrusán György)

3. A magyarországi románok nyelve, sajátosságai, szociolingvisztikai vo-
natkozásai. Nemzetiségi nyelv, tudat és magatartás a magyarországi ro-
mánok körében, az asszimiláció kérdésköre (Kozma Mihály)

4. A román nyelv tanítása idegen nyelv-tanítási módszerekkel (Kozma Mihály)
5. Petőfi Sándor a román irodalomban. Magyar-román irodalmi kapcsola-

tok (Váncsa Vilmos)
6. A hazai román néprajz sajátos vonásai. A hagyományápolás szerepe a 

nemzetiségi tudat kialakulásában, erősítésében. A népszokások folklórja. 
(Hoczopán Anna)

7. A magyarországi románok narratív repertoárja. A magyarországi román 
iskola és oktatási módszerek. A nemzeti és etnikai identitás kulturális 
szimbólumai (Bucin Mihaela Geni)

8. Magyar-román történelmi kapcsolatok a kommunista korszakban, külö-
nös tekintettel az 1980-as évekre (Wéber Péter)

9. Erdélyi román irodalom. Liviu Rebreanu magyarországi korszaka, ma-
gyar és román nyelvű művei (Maria Gavra)

10. Nyelvészet, nyelvtörténet. A román nyelv latin jellege (Elena Sandu)

A tanszék kapcsolatai
Kislétszámú és szétszórtan élő, de azonos nyelvű és kultúrájú népcsoportnak 

van elsősorban szüksége jól szervezett, ütőképes vallási, oktatási, kulturális intéz-
ményekre, szervezetekre ahhoz, hogy identitását megőrizhesse. Ezek jelenthetik a 
túlélés garanciáit. Ilyen fontos, identitáskonzerváló funkciója lett a II. világháború 
után az 1949-ben megalakult szegedi román tanszéknek is. Ezt a szerepét nehéz 
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politikai és mostoha, zárt társadalmi körülmények között volt kénytelen betölteni, 
hiszen a nemzeti-nemzetiségi eszme az új politikai rendszerben háttérbe szorult, 
kikerült a társadalmi közbeszédből, illetve megoldott kérdésnek minősült. Még-
is az állampolgári jogegyenlőség elve alapján a szocialista rendszernek a nemzeti 
kisebbségek számára is biztosítania kellett az anyanyelvi oktatáshoz, művelődés-
hez szükséges jogot, amely 1944-1949 között viszonylag demokratikus, később, 
1949-1956-ig diktatórikus, 1956 után pedig fokozatosan liberalizálódó politikai 
viszonyok közepette érvényesülhetett, a politikai mozgásoktól függően. Tanszé-
künk egy toleránsabb korszak végén alakult, első lépéseit azonban merev politikai 
kontextusban kénytelen megtenni. Külső kapcsolatai az 1949-1956 közötti nehéz 
években lényegében a beiskolázásra korlátozódtak. Jó partnerek voltak ebben az 
itt végző hallgatók, de mindenekelőtt az ugyancsak mostoha körülmények között 
működő, a hazai románság éppen 1949-ben újjászervezett érdekképviseleti szer-
vezete, a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége (Szövetség), amely lénye-
gében civil szervezetként („népi szövetség”) működve nyújtott hathatós segítséget, 
nem csak a kulturális élet szervezésében, az iskolák alapításában és működtetésé-
ben, hanem a leendő tanárok felkutatásában és beiskolázásában is. Hoczopán Sán-
dor feljegyzése szerint a hazai románság ezen a téren az 1948-ban alapított, majd 
az 1949 júliusában átalakított Szövetség vezetői közül elsősorban Moldován Illésre 
támaszkodhatott.21 Az egymásra utaltság együttműködést eredményezett. A Szö-
vetség, az általános iskolák és a tanszék oktatói között, különösen az 1960-as évek 
közepétől, amikor a Kádár-rendszer megszilárdulása nyomán a nemzeti-nemzeti-
ségi kérdés egyáltalán előtérbe kerülhetett, s mi „nemzetiségiek”, majd „nemzeti 
kisebbségek” saját, a többségi nemzettől eltérő, külön érdekekről beszélhettünk. 
Nem volt akkor sem, mint ahogyan ma sem könnyű felismerni, megfogalmazni 
és főleg érvényre juttatni e kis nemzetiségi közösség érdekeit. E területen történő 
előrelépés arányában erősödött az együttműködési készég és képesség a Szövet-
ség és a Tanszék között, és tette lehetővé a közös nyitást intézményeink felé. Ezért 
lehetett több éven át, az 1970-es évek közepétől 1985-ig a gyulai Nicoale Bălcescu 
Gimnázium román nyelv és irodalom szakfelügyelője Kozma Mihály, miközben 
Petrusán Györgynek fontos megbízatásai a Szövetségben. Miután a pedagógusok 
továbbképzésének zömét is a tanszék oktatói tartották, a gyakorlatban megvaló-
sulni látszott az az ideálisnak elképzelt szellemi-szakmai erőkoncentráció, amely 
feltétele lett volna egy színvonalasabb pedagógus-és értelmiségi képzésnek. A 
teljes, óvó-tanító-és tanárképzést magában foglaló szellemi központ létrehozása 
azonban –mint említettük- helyi, egyéni és minden bizonnyal felsőbb érdekekbe 
ütközött.22 A kérdés ma is aktuális, annál is inkább, mert a pedagógusképző intéz-
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mények közötti korábbi kapcsolatok megszűntek, ami közösségi szempontból ká-
ros, hiszen nem minden intézmény rendelkezik szakmai feladatainak ellátásához 
szükséges szakemberekkel. Tekintettel arra, hogy Petrusán György személyében a 
Tanszéknek és a Szövetségnek 1983 és 1995 között azonos vezetője volt, a két meg-
határozó szellemi központ relevanciája kibogozhatatlanul összemosódott, a kettő 
nagymértékben erősítette egymást, a hazai románság javára. Nem a közös érdeket 
degradáló összefonódásról, hanem a közös érdeket felkaroló együttműködésről 
volt szó ebben a korszakban, ami ritka kegyes pillanat a hazai románoknál is.

A Szövetséggel való kapcsolatunk volt a legtartósabb és a leghasznosabb a hazai 
román közösség szempontjából, különösen az 1980-as évektől. A tanszéki okta-
tók közéleti szereplése megkönnyítette nem csak a helyi és az országos szervekkel 
történő kapcsolattartást, hanem jelentősen nőtt befolyásolási és érdekérvényesítési 
képessége is. E nélkül a tanszék létszámfejlesztése vagy olyan jelentős pénzfor-
rásokat igénylő beruházás, mint a gyulai román kulturális központ építése nem 
valósulhatott volna meg. A legfontosabbnak azonban a tanárképzés fejlesztésében, 
a román nyelv és kultúra művelésében elért eredményeket, a szakmai közéletben 
való aktívabb és relevánsabb jelenlétünket tartjuk.

A jegyzet- és tankönyvírással kapcsolatos feladatok ellátásába Kozma Mihály 
és Petrusán György mellett bekapcsolódott két fiatal oktató is, Kimpián Péter és 
Hoczopán Anna. Az 1980-2000 közötti években több szakmai és szaktudomá-
nyi mű jelenik meg a tanszék oktatóinak tollából, egyértelműbbé válik az okta-
tók szaktudomány szerinti specializációja is: nyelvészet (Kozma Mihály, Molnár-
né Ruzsa Éva), irodalomtörténet (Petrusán György, Kimpián Péter), történelem, 
kultúrtörténet és kisebbségtudomány (Petrusán György), néprajz és kulturális 
antropológia (Hoczopán Anna, Bucin Mihaela). A tudományos kutatás szintjén 
ez a felosztás érvényesül ma is, igaz, hogy az oktatásban az oktatók kis létszáma 
miatt nem mindig érvényesíthető. A tárgyilagos értékeléshez hozzátartozik, hogy 
ezt a felsőoktatásban egyébként szükségszerű szakosodást a tudományos fokoza-
tok megszerzésének követelménye, a Szövetség keretében az 1990-es évek elején 
induló hazai románságkutatásokban való eredményes részvétel, valamint a ma-
gyarországi és nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódás igénye és lehe-
tősége kényszerített ki, illetve gyorsított fel. A nyitottabb és demokratikusabb tu-
dományos közéletben történő helytállás kényszere azonban nálunk is polarizálta 
az amúgy is kislétszámú tanári közösséget, ami néhány esetben pályakorrekcióval 
és korkedvezményes nyugdíjazással párosult.

A tanszék oktatói számára az egyik legnagyobb kihívás, az előző rendszer 
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utolsó korszakának liberális jellege ellenére, a rendszerváltozás jelentette, hiszen 
számukra a szokatlanul nagy romániai érdeklődéssel való szembesülés komoly 
szakmai próbatételt jelentett. A „találkozás” nem volt gondtalan, hiszen nem ilyen 
bizalmatlan, számonkérő, nem egyszer barátságtalan fogadtatásra számítottak az 
anyanemzet részéről. Aki elolvassa a korabeli sajtót, megnézi a tanszék oktatóival 
készített tv interjúkat, meglepetéssel konstatálja a tendenciózus, politikai felhang-
tól hemzsegő kérdéseket és a hol helyes, hol tétova válaszainkat. A nehézségeken a 
magyarországi lektorok, Gavril Scridon, Máté Gábor, Vaslie Voia, valamivel később 
Elena Munteanu, Cornel Munteanu és Ștefan Gencărău segítettek át bennünket 
azzal, hogy mellénk álltak, értően és megértően írtak rólunk, munkásságunkról 
a romániai szaklapokban. Ha feszült légkörben is, mindenekelőtt Gavril Scridon, 
Máté Gábor és Vasile Voia és hozzátartozóinak köszönhetjük, hogy 1993-ban a 
Szövetség kutatói és a szegedi román tanszék oktatói sikeresen mutatkozhattak 
be a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. A nehéz kapcsolatfelvétel után 
kedvező irányt vett együttműködésünk, ma már az aradi, a temesvári és a nagyvá-
radi egyetemek oktatói rendszeres előadói a tanszék és más hazai intézmények ál-
tal szervezett szakmai tanácskozásokon. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a tör-
ténelmi sorsközösségnek köszönhetjük azt az értékes szakmai támogatást, amelyet 
a tanszék a nagyváradi, az aradi és a temesvári egyetemek oktatóitól kap.

A nyugattal való kapcsolatteremtést érzelmi vagy politikai természetű kérdések 
nem befolyásolták. Ott lényegében „csak” be kellett mutatkozni. Ez úgy volt lehet-
séges, hogy a freiburgi egyetem oktatójának és az ottani aromán közösség vezető-
jének, Vasile Barba segítségével a Magyarországi Románok Szövetségét felvették 
az európai nemzeti kisebbségeket tömörítő FUEN szervezetébe. A FUEN német-
országi (Flensburg), majd svájci (Saint Moritz) kongresszusán, 1993-ban, illetve 
1995-ben, a hazai románságot képviselő Petrusán György, Rotyis György, illetve 
Kimpián Péter gondoskodott arról, hogy a szegedi román tanszék tevékenységét is 
bemutassák. A Nyugattal való kapcsolatteremtés lényegében a bécsi egyetem által 
1991-ben, a rendszerváltás eufóriájában szervezett kisebbségi tudományos konfe-
rencián való részvétellel kezdődött, ahol Kozma Mihály és Petrusán György tar-
tott előadást. 1995 után ezek a kapcsolatok részben leépültek, részben más jelleget 
öltöttek.
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A tanszék tanárai és vezetői
Történelmi körülmények miatt alakult az ország fővárosában és budapesti ille-

tőségű tanárokkal Magyarország újabb román nyelv és irodalom tanszéke önálló 
főiskolai, majd egyetemi egységként. Egyrészt az I. világháború után Magyaror-
szág erősen centralizált állammá vált, másrészt a II. bécsi döntés és a II. világ-
háború befejezése közötti években a Magyarországra tartó erdélyi magyarok, jó 
román nyelvismerettel és megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek zöme 
Budapesten, majd annak környékén telepedett le. Hazai román tanerő hiányában, 
ezek közül kerültek ki 1949-1960 között, a tanszékalapítás első évtizedeiben, a tan-
szék oktatói. Az első román származású tanára Mészáros György, aki 1960-ban 
lett félállású alkalmazottja, őt követte 1961-től Kozma Mihály és 1963-tól Petrusán 
György, mindkettő főállásban. 1966-tól, Mészáros György távozásával 2 román és 
1 magyar oktatója, egyben megbízott tanszékvezetője (Váncsa Vilmos) volt, sok 
éven át a már végérvényesen Szegeden maradt román tanszéknek. Kimpián Péter 
1976-tól, Hoczopán Anna 1983-tól, Molnárné Ruzsa Éva 1992-től lett a tanszék 
teljes jogú tagja (később Kimpián Péter és Molnárné Ruzsa Éva pályát változta-
tott.) A tanszékvezetők közül kettőnek, Sasi Erzsébetnek és Váncsa Vilmosnak 
nem volt tudományos minősítése. 1984. évi nyugdíjaztatásakor már a tanszéknek 
román származású vezetője volt és senki sem akadályozta meg abban, hogy a tan-
szék létszámát román nemzetiségű oktatóval bővítse. Végül egy érdekesség: eddig, 
a tanszék 65 éve alatt 3 magyar (Pállfy Endre, Sasi Erzsébet, Váncsa Vilmos) és 3 
román nemzetiségű (Petrusán György, Hoczopán Anna és Bucin Mihaela Geni) 
vezetője volt, illetve van. Pállfy Endre 6, Sasi Erzsébet 6, Váncsa Vilmos 19, Petru-
sán György 23, Hoczopán Anna 6 éven át volt tanszékvezető, Bucin Mihaela 2010 
óta tölti be ezt a tisztséget.

A tanszék egy tanévnél hosszabb ideig alkalmazásban álló tanárai
 Pállfy Endre (1949-1955)
 Sasi Erzsébet (1951-1961)
 Váncsa Vilmos (1954-1984)
 Kozma Mihály (1961-1996)
 Petrusán György (1963-2007)
 Kimpián Péter (1976-1990)
 Hoczopán Anna (1983-tól)
 Molnárné Ruzsa Éva (1992-1997)
 Bucin Mihaela Geni (1999-től)
 Wéber Péter (2007-től)
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Lektorok
 Gavril Scridon (1988-1990)
 Máté Gábor (1990-1994)
 Vasile Voia (1991-1994)
 Elena Munteanu (1995-1999)
 George Irimiaș (1995-1999)
 Adam Ema (2001-2007)
 Ștefan Gencărău (2001-2010)
 Maria Gavra (2007-től)
 Elena Sandu (2010-től)

A tanszék oktatóinak jelenlegi beosztása (2014)
 Dr. Hoczopán Anna, főiskolai tanár
 Dr. Bucin Mihaela Geni, egyetemi docens
 Dr. Wéber Péter, egyetemi adjunktus
 Dr. Elena Sandu, lektor
 Maria Gavra, lektor

A tanszék vezetői

Pállfy Endre sz.: Maroshévíz, 1908. március 12. – Budapest, 
1975. november 16. Tanszékvezető: 1949-1955. Egyetemi ta-
nulmányok: Ferenc József Tudományegyetem, Kolozsvár, Sor-
bonne, Párizs. Okl.: francia-román szakos középiskolai tanár 
(1931). Az irodalomtudomány doktora (1976, poszt mortem.) 
1995-től haláláig az ELTE Román Filológiai Tanszékének do-

cense. Egyéb tisztség: dékánhelyettes. Kutatási terület: román irodalomtörténet. Főbb 
művei: Th. Neculuță, a román munkásosztály költője, Filológiai Közlöny, 1955. 4. 413-
508. – Adalékok a román irodalomkritika bírálatához, Filológiai Közlöny, 1957. 3-4. 
440-447 – A román irodalom története, Budapest, 1961. p. 455. – Octavian Goga pá-
lyafutásának néhány mozzanata. Egy ismeretlen Goga-levél, Filológiai Közlöny, 1959. 
p.210-215. – C. Dobrodgeanu-Gherea és N. G. Csernisevszkij affinitásának néhány 
kérdése, Filológiai Közlöny, 1962. 3-4. p. 337-343. – Két vígeposz eszmei rokonsága. Ion 
Budai-Deleanu „Țiganiada” és Arany János „A nagyidai cigányok” c. költeménye, Fil-
ológiai Közlöny, 1963. 3-4. p. 413-420. – Adalékok az Arany-Coșbuc párhuzamhoz, 
Filológiai Közlöny, 1969, 1-4. sz. p. 221-228 – George Coșbuc élete és költészete, Bu-
dapest, 1973, p. 439.
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Sasi Erzsébet Mucsi Ferencné: sz.: Temesvár, 1931. július 27. 
- Tanszék: Román nyelv és irodalom tanszék (1951-1961) 
Egyetemi tanulmányok: Budapesti Pedagógiai Főiskola 
(1949-1951)., ELTE BTK (1953). Okl.: Budapesti Főiskola 
(magyar-román szakos általános iskolai tanár (1951), román 
szakos középiskolai tanár (1953). Adjunktus: 1955. Tanszék-

vezető: 1955-1961. Kutatási terület: tantárgypedagógia, román irodalom, kultúr-
történet. Főbb művei: Román hangtan és alaktan, Bp. Tankönyvkiadó, 1955. – Ro-
mán mondattan, Bp., Tankönyvkiadó, 1956. p. 198. – Gramatica limbii române. 
Sintaxa, manual pentru cl. 7-8., Bp. Tankönyvkiadó, 1958 (5 kiadás), p. 130. – Ro-
mán irodalom a XX. században, in: Világirodalom a XX. században, Bp. Tan-
könyvkiadó, 1960. p. 45.

Váncsa Vilmos: szül.: Brassó, 1924. december 12 – Budapest, 
1988. november 6. Tanszék: Román nyelv és irodalom tanszék 
(1954-1984). Egyetemi tanulmányok: ELTE BTK (1950-1954). 
Okl.: ELTE, román-magyar szakos középiskolai tanár (1954). 
Docens (1969. június 1.). Főisk. tisztség: tanszékvezető (1961-
1980). Kutatási terület: Petőfi Sándor a román irodalomban, tan-

tárgypedagógia. Nyugdíjazás éve: 1984. december 31. Főbb művei: Metodica pre-
dării literaturii române, Tankönyvkiadó, Bp. 1955. – Leíró román nyelvtan I. 
Hangtan, Tankönyvkiadó, Bp. 1963. – Leíró román nyelvtan II. Tankönyvkiadó, 
Bp. 1975. – A román irodalom története II. (társzerzővel), Tankönyvkiadó, Bp. 
1966. – Petőfi-kultusz Erdélyben és Romániában a XIX. században, JGYTF, Tud. 
Közlöny., 1977., p. 129-136.

Petrusán György: sz.: 1938. augusztus 4. Tanszék: Román 
nyelv és irodalom tanszék (1963-2007). Tanulmányok: bp-i 
ELTE BTK (1958-1963). Okl.: román-magyar szakos középis-
kolai tanár (1963). Egyetemi doktor (1994). Az irodalomtu-
dományok kandidátusa (1993). Docens (1994), főiskolai ta-
nár: 1996. Főiskolai tisztség: tanszékvezető (1980-2003). 
Társadalmi tisztség: Magyarországi Románok Demokrati-
kus Szövetsége (1983-1988), elnök. Magyarországi Románok 
Szövetsége, elnök (1990-1995). Tudományos tisztség: intéze-

tigazgató (1996-2003), Magyarországi Románok Kutatóintézete, történelmi szekció 
vezetője, NOI c. hetilap felelős kiadója (1992-1993), Conviețuirea – Együttélés c. 



511

folyóirat alapítója, felelős kiadója (1997-2008). Kutatási terület: román irodalom-és 
kultúrtörténet, magyar-román kulturális interferenciák, nemzetiségi kérdés. Főbb 
munkái: Iosif Vulcan și revista Familia, Szeged, 1992. 228 p. – În căutarea identității 
noastre, Szeged-Gyula, 1994. 231 p. – Legăturile lui Eminescu cu Iosif Vulcan și re-
vista Familia, Viața românească, București, nr. 4-5/279-287, 1964. – Despre legături-
le lui Eminescu cu Iosif Vulcan și revista Familia, Analele Societății de Limba Româ-
nă (Zrenjanin), nr. 3-4/1972-1973. p. 423-430. – Lupta lui Iosif Vulcan pentru 
întemeierea unui teatru român în Ungaria și Transilvania, Timpuri, (Gyula), 1985., 
p. 63-78. – Magyar-román filológiai tanulmányok, Filológiai Közlöny, 1988. XXXIX. 
évf. 3. sz. p. 192-194. – Száz éves a román nyelv oktatása az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen, Felsőoktatási Szemle, 1963. 12. évf. 12. sz. p., 751-755. – Nemzetisé-
gi iskolák Magyarországon, in: Fejezetek a magyarországi románok és szlovákok 
történetéből, Békéscsaba, 1995., p. 7-22. – Kisebbségnézőben: Magyarország: Szeren-
csés konstellációban (társszerző), Társadalmi Szemle, 1992. l. sz. p. 35-60. – A hazai 
románok számának, összetételének és települési viszonyainak változásáról, in: Ma-
gyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája 
(1910-1990), Budapest 1994. p. 315-318. – Istoria literaturii române, II. Edit. Didac., 
1978. p. 141. – A román irodalom története. Költészet és dráma Bp. 1971. p. 214. – 
Istoria lieraturii române, 1980. p. 158. Petrusán György, Martyin Emilia, Kozma 
Mihály: Magyarországi románok, Budapest-Györ, 2000. p. 128., Pe scurt despre ro-
mânii din Ungaria, in: Romanian Journal of international affairs, Românii de pretu-
tindeni, vol. X, București, 2004, nr. special, p. 267-288., Irod: Egyetemi lapok (Bp.) 
1963. 21 sz. p. 1-3. – Revista învățămîntului superior (Buc.) 1964. 5. sz. p. 5. – Eötövös 
Lóránd Tudományegyetem története, 1945-1970. Bp. – Tribuna (Cluj-Napoca), 1993. 
13. sz. p. 3. – Steaua (Cluj-Napoca), 1992. 7. sz. p. 40. – Tribuna (Cluj-Napoca), 1992. 
32. sz. p. 1. – Thalia (Cluj-Napoca) 1993. 1-2. sz. p. 50. – Minerva (Bistrița), 1993. 23. 
sz. p. 13. – Tribuna (Cluj-Napoca), 1992. 27. sz. p. 4. – Tribuna (Cluj-Napoca), 1995. 
35-36. sz. p. 12. – L. Drimba, Eminescu la „Familia”, Oradea, 1970. p. 1. 

Hoczopán Anna: sz. Gyula, 1960. október 1. - Tanszék: Ro-
mán nyelv és irodalom tanszék (1983-). Egyetemi tanulmá-
nyok: Bukaresti Egyetem (1979-1983) Okl.: francia-román 
szakos középiskolai tanár. PhD: 1997., Bukarest. Adjunktus: 
1997., Docens: 1999. Tanár: 2006. Tanszékvezető: 2003-
2009. Társasági tagság: magyar Néprajzi Társaság (1996-), 
Magyarországi Románok Kutatóintézete (1993-). Tudomá-
nyos tisztség: másodállású tudományos kutató, szerkesztő 
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biz. tag: Simpozion és Anales. (1997-), 2008-tól a varsói Kelet és Közép Európai 
Romanisták Egyesülete (alapító tag). Kutatási terület: A tradicionális társadalmak 
rituális költészete. Mítoszok és azok újraméretezése. Főbb művei: Poezia riturilor 
de naștere în folclorul românesc, Din tradițiile populare ale românilor din Unga-
ria, nr. 8., Magy. Népr. Társ., Salgótarján, Mikszáth Kiadó, 1993. p. 7-48. – Cânte-
cul haiducesc în folclorul român, maghiar și bulgar, Din tradițiile populare ale 
românilor din Ungaria, Magy. Népr. Társ., Salgótarján, Mikszáth Kiadó, 1994. p. 
24-60. – Miturile și riturile de construcție. Mitologia – o protofilozofie a soci-
etăților tradiționale, Izvorul, Revistă de etnografie și folclor, nr. 1., Gyula, 1989. p. 
3-17. – Cântecul haiducesc românesc, Izvorul, Revistă de etnografie și folclor, nr. 
2., Gyula, 1989., p. 3-9. – Sărbători calendaristice la românii din Cenadul Ungu-
resc, Izvorul, Revistă de etnografie și folclor, nr. 15., Gyula, 1995. p. 15-23. – 
Cealaltă lume – reflectată în credințele românilor din Ungaria, p. 116-123., Gyula, 
1995. p. – Simboluri în folclorul românesc, Anales, Revista Institutului de Cercetă-
tori Români din Ungaria, p. 149-178., Gyula, 1996. – Születési rítusok költészete a 
román folklórban, 50 oldal, Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi kö-
teteiből, Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság kiadványa, Mikszáth Kiadó 1996., soro-
zatszerkesztő: Eperjessy Ernő, felelős kiadó: Andrásfalvy Bertalan, p. 153-180. – 
Modul de viață al unei comunități autarhice, Revista de etnografie și folclor, nr. 
3-4., Buc., 1997. – Interetnikus hatások Magyarcsanádon, VI. Néprajzi Nemzeti-
ségkutató Konferencia, Békéscsaba, 1996. – Conviețuirea la Cenadul Unguresc, 
Simpozionul anual al Institutului de Cercetători al Românilor din Ungaria, Gyula, 
1997. p. 65-75. – Rolul sărbătorii în păstrarea identității la românii din Ungaria, 
Sesiunea anuală de comunicări științifice de la Universitatea Ecologică „Dimitrie 
Cantemir”, din Târgu Mureș, 30-31 mai 1997. – Birth ritual and oral, non-ritual 
poetic creation, Studia Universității Babeș-Bolyai, Philologia, XLIX, 2, p. 54-65, 
2004., - Living together – Ethnic norm of Minorities living in Hungary, Studia 
Universității Petru Maior, Philologia, 4. Târgu Mureș p. 154-158., 2005., - Con-
struction Rites and Myths Mytology / a Protophylosophy of Traditional Societies, 
Cultural Spaces and Arhaic Background, Edit. Universității de Nord, Edit. Ethno-
logica, Baia/Mare, 2008. P. 707-723. – Coordonate ale folclorului românilor din 
Ungaria, Edit. Universității din Oradea, Oradea, 2008. – Tata povestește, Giula, 
2012. p. 108.
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Bucin Mihaela Geni: sz.: Bukarest, 1963. november 30. - 
Tanszék: Román nyelv és irodalom tanszék (1999-). Egyete-
mi tanulmányok: Bukaresti Egyetem BTK (1984-1988) okl.: 
román-cseh szakos középiskolai tanár. Adjunktus:1999. 
Docens: 2008. Tanszékvezető: 2010. PhD: 2003. Társasági 
tagság: A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat alel-
nöke (1998-2006), a romániai Etnológiai Tudományos 
Egyesület tagja, a Román Akadémia Jászvásári Filológiai 

Intézete „Philippide” Kulturális Egyesület tagja, 1999-től a szegedi Conviețui-
rea-Együttélés kétnyelvű tudományos folyóirat szerkesztője, 2006-tól a MTV Ro-
mán Szerkesztőségének és a MR Szegedi Román Nyelvű Szerkesztőségének külső 
munkatársa. Kutatási területe: kulturális antropológia, a magyarországi románok 
narratív repertoárja. A magyarországi román iskolai és oktatási módszerek. A 
nemzeti és etnikai identitás kulturális szimbólumai. Főbb művei: Limba română și 
Caietul elevului pentru clasa a V-a (Román nyelv és munkafüzet az 5. osztály 
számára), Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. – Cunostințe despre poporul român, 
V-VIII (Román népismeret, 5-8. osztály), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2008. – Dacă n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti. Antologie a povestitorilor români din 
Ungaria (Magyarországi román mesemondók antológiája), szerkesztés, koord. 
Otilia Hedeșan, Paidea, București, 2007. – A román nemzetiségi tanítóképzés cél-
kitűzései és feladatai, In: Fejezetek a magyarországi románok és szlovákok törté-
netből, Országos történeti és neveléstörténeti kutatások tanulmányai, Körösi Cso-
ma Sándor Főiskola, Békéscsaba, 1995., 24-25 oldal. – Limbă și conștiință de 
naționalitate la românii din Ungaria (Anyanyelv és nemzetiségi öntudat a magyar-
országi románoknál), In: Perspective-Kitekintés, Revistă de știință și cultură (Első 
tudományos és kulturális folyóirat), Arad-Békéscsaba, 1996., p. 83-92., – Balkan 
ballad heroes int he narrativ epic of the romanian ethnic group from Hungary In: 
Ballad studies at the turn of the centery. Proceedings of the 30th International 
Conference of the Ballad Comission of S.I.E.F., 15-20 August, Bucharest, Roma-
nia, Editura Deliana, 2001., p. 39-45. – Etnostereotipii paremiologice (Etnosz-
tereotípia és közmondás), In: Revista de etnologie X. kötet, Timișoara, Editura 
Universității de Vest, 2001., p. 117-135., – Interferențe culturale și bilingvism în 
repertoriul narativ tradițional al unui povestitor român din Ungaria (Kulturális 
interferenciák és kétnyelvűség egy magyarországi mesemondó repertoárjában), 
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Filologia, XLVIII, 2, p. 121-140., – Mărci 
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identitare. De la descrierea etnografică la imaginea-stereotip, In: Aradul Cultural, 
periodic al direcției pentru Cultură, culte și patrimoniul cultural național, Arad, 
nr. 1-2, august 2003, p. 122-129., – Imaginea identitară a comunităților românești 
din Ungaria (A magyarországi román közösségek identitásának képe), In: Anua-
rul Institutului de Etnografie și folclor "Constantin Brăiloiu" al Academiei Româ-
ne, București, 2004, p. 208-218., – Repertoriul narativ tradițional în zonele de in-
terferență etnică (Etnikai interferenciák a román tradicionális narratív 
repertoárban), In: Studia Universitatis "Petru Maior", Târgu Mureș / Marosvásár-
hely, 2004. P. 62-71., – Indici identitar: patrimoniul (Identitástudat-mutatók. A ve-
zetéknév) In: Academia Română Institutul de Filologie Română "A Philipide", 
Spațiul lingvistic și românesc din perspectiva integrării europene, Editura Alfa, 
Iași, 2004., p. 22-31., – O identitate difuză. Repertoriu narativ contemporan al 
românilor din Ungaria (Homályos identitás. A magyarországi románok mai nar-
ratív repertoárjáról), In: "Philologica jassyensia", Revista Asociației Culturale "A. 
Philippide" an. I, nr. 1-2, Iași, p. 34-57. – Monografia comunii Micherechi de Teo-
dor Pătcașu, un manuscris despre istoria, tradițiile și obiceiurile comunității isto-
rice românești din Ungaria. In: Datina, néprjazi folyóirat, Constanța, nr. 45. Júni-
us 2007, p. 12-34., – Cultură și civilizație românească. In: A Román Nyelv és 
Irodalom Tanszék főiskolai jegyzete, JGYPK Nyomda, p. 114-215., – Călușul – tim-
purile și spațiile unui dans ritual. In: Din tradițiile populare ale românilor din 
Ungaria. (A magyarországi románok néprajza), 15. 2008., p. 19-28.

A tanszék hallgatói (1949-2014)

A szegedi román tanszéken végezte tanulmányait a magyarországi román értel-
miség többsége, akik zömében oktatók és újságírók lettek. Szakmájuk, választott 
hivatásuk kiemelkedő, Magyarország határain kívül is ismert művelői Ivanos Illés, 
író és publiciszta, Hoczopán Sándor, folklorista, költő és újságíró, Oroján István 
festőművész. A hagyomány szerint emelünk ki néhány nevet azok közül, akik is-
mertek lettek, de tudnunk kell, hogy a közvélemény előtt kevésbé ismert többség 
nélkül ma sem hazai román humánértelmiségről, sem iskolákról, sem román saj-
tóról nem beszélhetnénk. Ez mindent elmond arról a szerepről, amelyet a szegedi 
román tanszék a hazai románság életében betöltött, s a jövőben is be kell töltenie.

A hallgatók létszámával kapcsolatos kimutatások nem teljesek, de beszédesek, 
nyomon követhetőek belőlük az egyes korszakok politikai helyzete és szelleme 
által meghatározott mozgások, hullámzások a kezdeti lelkesedés, emelkedni, ér-
vényesülni, integrálódni akaró szándéktól, az 1970-1980-as évek mérsékelt ér-
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deklődésén át a rendszerváltás körüli gyors létszámemelkedés, majd a 2009 utáni 
drasztikus létszámcsökkenésig.

Összefoglalva: a román szak a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főis-
kolán az 1949-50. tanévben indult. Az első román szakos általános iskolai tanári 
okleveleket az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán adták ki, 1952-ben. Ezt a 
budapesti főiskolát 1955-ben megszüntették. Az 1955-1956. tanévben a Szegedi Ál-
lami Pedagógiai Főiskolán létrehozták a Román Nyelv és Irodalom Tanszéket. Az 
előző, az 1954-1955. tanévben első évesekként az Apáczai Csere János Pedagógiai 
Főiskolán megkezdett tanulmányokat a román szakos hallgatók az 1955-1956. tan-
évben másodévesekként, megszakítás nélkül folytatták tanulmányaikat, s 1957-ben 
a szegedi főiskolán kapták meg a tanári oklevelüket. Ettől kezdve a szegedi főiskolán 
folyamatosan képeztek román szakos tanárjelölteket, egészen napjainkig.
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dában, mind az általános iskolában, illetve a nemzetiségi kulturális élet különböző területein 
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állami-és pártvezetők erősebbnek bizonyultak. Hasonló okok miatt hiúsult meg Köpeczi Béla 
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Tanárképző Főiskolán indítsák újra az 1963-ban megszüntetett tanítóképzést.
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Pállfy Endre és elsőévfolyamos tanítványai
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Catedra românească de la Seghedin împlinește 
65 de ani

La aniversarea a 65 de ani a Catedrei de română din Seghedin, având în ve-
dere problemele actuale, nu cred că este vremea potrivită pentru a sărbători. 
Mai degrabă ar fi timpul să ne amintim trecutul, ca să tragem învățăminte 

și să căutăm un răspuns la întrebarea capitală „a fi sau a nu fi”, la propriu, referitoare 
la mica noastră comunitate națională. Despre această problemă este vorba, în ultimă 
instanță.

Să lăsăm așadar faptele și cifrele să vorbească.
Conform ultimului recensământ al Monarhiei Austro - Ungare, din 1910, în 

statul dualist trăiau 3 milioane de români, asta însemnând peste 16% din totalul 
populației. În Ungaria de după Trianon, conform statisticii din anul 1920, trăiau 
doar 23.659 de români, ceea ce a însemnat o drastică reducere a ponderii lor, la 
doar 0,3%. Scăderea dramatică a numărului lor reflectă prin ea însăși situația im-
posibilă în care s-a ajuns după Primul Război Mondial. Lovitura a fost cu atât mai 
nemiloasă, cu cât românii aflați în județele limitrofe graniței cu România au rămas 
fără preoți și învățători, care au trecut în țara-mamă odată cu retragerea trupelor 
române la finele anului 1919, trebuind astfel să plătească pentru „păcatul” lor de a 
fi participat la pregătirea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918, care a proclamat unirea Transilvaniei cu România. Rămânând fără intelec-
tualitate, viața culturală a românilor de la sate și din câteva mici orașe de provincie 
a fost paralizată, începând să se revigoreze abia în anii care au precedat al Doilea 
Război Mondial, la sate prin șezători și echipe de dansuri, iar în orașe prin câteva 
piese de teatru. Au rămas puține școli în care se preda limba română, iar licee, 
nici unul. Românii nu au putut să publice cărți, „literatura” lor fiind redusă la 
câteva calendare. Nu au avut nici măcar un ziar. Biserica ortodoxă era la pământ. 
Comunitățile, expuse unei puternice presiuni de maghiarizare, au început să-și re-
vină abia după al Doilea Război Mondial, când au fost capabile să se reorganizeze. 
Politica erei Horthy avea caracteristici clare: dacă tinerii români din Micherechi 
sau Chitighaz voiau să-și danseze, în mod organizat, jocurile populare duminică 
după-masă, în casa proprie sau într-o casă închiriată, trebuiau să ceară aprobare 
de la prim-notarul județului.

Istoria catedrei românești de la Seghedin, confruntată cu multe griji, dar cu o 
frumoasă ascensiune, a pornit ocmai din acest mediu lipsit de perspective și de sti-
muli politici și culturali. Dacă românii din Ungaria au fost salvați de la asimilarea 
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totală după cel de-al Doilea Război Mondial și în deceniile care au urmat, prin po-
litica mai tolerantă a statului maghiar față de naționalități, atunci să știți că această 
catedră de la Seghedin a contribuit cel mai mult la repornirea și menținerea vieții 
culturale naționale, mai ales că o mare parte a intelectualității românești lin Un-
garia, de vocație umanistă, precum și specialiștii din cadrul comunității, în pro-
porție de circa 90%, i-a dat catedra. Eu în asta văd valoarea, importanța și meritele 
incontestabile ale catedrei românești. Și să mai adăugăm imediat un lucru: tot în 
anul 1949 a luat ființă și liceul românesc din Giula. Fără aceste două instituții, 
azi cu greu am mai putea vorbi de intelectualitate românească în Ungaria. Istoria 
frumoasă, dar și cu multe dificultăți a catedrei, a început odată cu profesoara Van 
Iuliana-Mamuzsics și contemporanii ei, în 1949.

Dar cum este de fapt această istorie de 65 de ani?
Începutul a fost foarte greu. După cum am mai menționat, în Ungaria de după Tria-

non nu a existat liceu cu limba de predare română, abia după al Doilea Război Mondial 
înființându-se cel de la Giula. Cum s-ar fi putut face înscrierea tinerilor la o școală su-
perioară, fără studii liceale, deci fără cunoștințe profesionale de bază? În ciuda condiți-
ilor vitrege, au fost luate cele mai bune decizii posibile. Pállfy Endre, originar din zona 
Năsăudului, însărcinat cu conducerea catedrei, care după al Doilea Război Mondial 
s-a mutat în Ungaria, a cutreierat satele locuite de români, împreună cu reprezentanții 
proaspăt înființatei Uniuni Culturale a Românilor din Ungaria, pentru a recruta tineri 
în vederea înscrierii lor la cursurile Școlii Superioare, care și-a pornit activitatea în oc-
tombrie 1949. În această situație s-a recurs la un mic truc: în lipsa unui liceu românesc, 
tinerii recrutați și-au putut începe studiile după obținerea unui așa-numit bacalau-
reat profesional, care înlocuia examenul de bacalaureat propriu-zis. Astăzi o asemenea 
practică ar stârni consternare, deși s-a dovedit că și aceste generații de profesori au 
desfășurat o activitate pedagogică la fel de valoroasă ca a celorlalți, unii devenind spe-
cialiști cunoscuți și recunoscuți ai comunității românești. Reușita se explică prin coor-
donatele vremii, căci atunci alta era motivația, concepția despre viață a tinerilor, altele 
erau legăturile lor cu comunitatea. Profesorii care au absolvit în anul 1952 și învățătorii 
din promoția 1958 a liceului de la Giula au format coloana vertebrală a intelectualității 
românești din Ungaria de după Trianon, ceea ce a făcut posibilă repornirea vieții cul-
turale întrerupte timp de patru decenii. Ei merită să ne plecăm capul în fața lor.

Însă o intelectualitate creatoare a apărut abia din 1973, odată cu revista „Muguri, 
scrieri ale autorilor români din Ungaria”, prima de acest gen din perioada postbelică, 
în care au publicat articole, literatură, studii de literatură și istorie literară Lucia Borza, 
Alexandru Hoțopan, Ilie Ivănuș, Lucian Magdu, Gheorghe Mihăiescu, Gheorghe Pe-
trușan, Vasile Roxin și Gheorghe Santău. De aceea consider că munca profesorilor de 
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la începutul anilor ’50, de formare a noii generații de intelectuali, a dat roade, putând 
marca prin această publicație momentul de debut al vieții intelectuale creatoare a ro-
mânilor din Ungaria.

Perioada de început a pregătirii profesorilor românii din Ungaria are încă un 
aspect specific: în lipsa unor specialiști români din țară, drumul dificil, dar încu-
nunat de succes, a demarat cu ajutorul unor profesori de naționalitate maghiară. 
De la Pállfy Endre, care după strămutarea catedrei la Seghedin din 1955 nu a mai 
participat la viața acesteia, ștafeta a fost preluată de discipolii săi, Sasi Erzsébet 
și Váncsa Vilmos, asigurându-se astfel continuitatea pregătirii dascălilor români. 
Primul profesor de naționalitate română al catedrei a fost Gheorghe Mészáros în-
tre 1961-1966, urmat de Mihai Cozma din 1961 și de Ghoerghe Petrușan din 1963, 
care, prin buna lor pregătire profesională și angajamentul de care au dat dovadă, 
au marcat profilul profesional al catedrei până la finele secolului al XX-lea și pri-
mul deceniu al secolului următor. O nouă generație a catedrei e reprezentată de 
Petru Câmpian și Ana Hoțopan, iar mai târziu am primit sprijin din România și 
astfel a ajuns la catedra noastră Mihaela Bucin, actuala șefă de catedră, iar mai 
târziu și Petru Weber.

Începuturile activității pedagogice a celor doi profesori mai în vârstă coincid 
cu anii de stabilitate și treptată liberalizare a perioadei Kádár. Astfel, s-a lărgit 
câmpul de mișcare și s-au ivit tot mai multe oportunități. Această lungă perioadă, 
poate uneori chiar monotonă, dintre 1960-1990, a asigurat condiții optime pen-
tru îmbunătățirea calității, pregătirii, pentru realizarea condițiilor de recuperare 
a rămânerii în urmă față de alte catedre, care existase din pricina dificultăților 
inerente ale începutului. Pe lângă ambiția și sârguința celor doi pedagogi mai în 
vârstă ai catedrei, Mihai Cozma și Gheorghe Petrușan, au existat doi factori im-
portanți care au contribuit la crearea unor condiții favorabile unui învățământ de 
calitate: poziția pe care au ocupat-o în ierarhia Școlii Superioare și funcțiile deți-
nute în Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria. Aceste două poziții au avut 
drept rezultat o strânsă colaborare între catedră și Uniunea Culturală, de pe urma 
căreia au profitat ambele instituții, dar mai ales românii din Ungaria, pentru că 
această colaborare a făcut posibilă între 1990 și 1994 o unitate, de care nu am avut 
parte nici înainte și nici după aceea. Iar fără aceasta, în mod sigur, nu s-ar fi put 
construi Centrul Cultural Român din Giula, nici organiza întâlnirea la nivel înalt 
a miniștrilor de externe ai României și ai Ungariei la Giula în martie 1993 și nu am 
fi putut primi în anul următor, cu onorurile aferente unui șef de stat, pe Patriarhul 
Teoctist al României.

Nu am fi putut obține de la ministerul educației noi posturi cu scopul aducerii 
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unor lectori și profesori din România, care au contribuit și la stabilirea relațiilor 
cu universități din România. Atunci a început tendința de a angaja cadre didactice 
provenite din România. La cumpăna dintre secole era bine să fii cadru didactic al 
catedrei românești, datorită activității pedagogice de înalt nivel, care a fost încu-
nunată de succes, și numărului mare de studenți. Se cuvine să mulțumim condu-
cerii Școlii Superioare și a Facultății Pedagogice „Juhász Gyula” din cadrul Uni-
versității din Seghedin, care ne-a susținut întotdeauna, fără imixtiuni în munca de 
la catedră, fiind adevărați parteneri la bine și la rău.

În primii ani ai secolului al XX-lea, sistemul de pregătire Bologna a avut conse-
cințe catastrofale pentru catedra românească. Pregătirea cu doar o singură spe-
cializare nu a mai fost atractivă, căci absolvenții, având o sigură specializare, cea 
de limba română, nu mai puteau găsi un loc de muncă la o școală dintr-o loca-
litate mică, unde nu erau suficiente ore, iar pe de altă parte, posibilitățile oferite 
de universitățile din România au însemnat o concurență din ce în ce mai mare. 
Revenirea la dubla specializare ne dă speranțe, dar reatragerea studenților nu va fi 
o sarcină ușoară. Va fi nevoie de un nou dialog convingător cu comunitățile româ-
nești din Ungaria, cu instituțiile lor de învățământ, ca să aibă încredere, așa cum 
timp de mai multe decenii au avut, că Seghedinul și, mai ales, catedra românească 
de aici, va putea deschide perspective noi și pentru tinerii români, dar și de altă 
naționalitate, interesați de limba, literatura și cultura românească.

Viitorul unei comunități naționale depinde în primul rând de viitorul instituți-
ilor minorității respective. În cele prezentate până acum am văzut cum școlile, 
liceul românesc, catedrele universitare, școala pedagogică au prelungit viața co-
munității românești după cel de-al Doilea Război Mondial. Interacțiunea dintre 
ele este evidentă. Deci, dacă atât catedra românească de la Seghedin, care își săr-
bătorește cei 65 de ani de existență, catedra românească cu o vechime și mai mare, 
de la Budapesta secția românească a școlii pregătitoare de educatori și învățători 
de la Szarvas, cât și liceul românesc de la Giula, școlile din Micherechi, Chitighaz 
și Bătania își dau mâna, colaborează între ele, se pot deschide perspective noi pent-
ru românii puternic dezbinați, chiar fără aportul conducătorilor care în ultimele 
două decenii nu au avut respectul cuvenit față de treburile publice, nu au reprezen-
tat interesele comunității în mod corespunzător.

Dar numai împreună, ajutându-ne reciproc vom putea trece peste dificultățile 
actuale. La începutul anilor 1990 intenționam să declarăm liceul românesc „Ni-
colae Bălcescu” din Giula drept instituție de bază, pentru ca să se realizeze o co-
operare mai bună, mai eficientă în învățământul nostru. Din lipsă de timp acest 
lucru nu s-a putut realiza atunci, iar Uniunea și-a pierdut dreptul de reprezentare 
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a intereselor publice, deținut anterior, prin crearea în februarie 1995 a Autoguver-
nării pc Țară. Dar și în noua structură colaborarea ar putea fi armonioasă, dacă 
trasarea destinului comunității ar fi în mânu unor specialiști. Este evident rolul 
pe care îl pot juca instituțiile puternice, bine organizate în formarea și coeziunea 
comunității. Într-o structură care funcționează armonios, un liceu are mai multe 
posibilități de a îndruma elevii pentru continuarea studiilor, pentru alegerea mai 
potrivită a unei cariere, pentru influențarea lor, fără a leza interesele individuale, 
astfel încât să ajungă studenți atât la catedrele de la Seghedin și Budapesta, cât și 
la școala de educatori și învățători de la Szarvas. Acesta este interesul nostru, al 
tuturor.

În final, doresc catedrei românești de la Seghedin și liceul românesc de la Giula 
mult success și mulți elevi și studenți bine pregătiți!

Conviețuirea-Együttélés, Număr aniversar, Seria nouă, Anul II/nr. 1, 2015
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Învățământul românesc din Ungaria –după ul-
timul război mondial

Școala a fost întotdeauna o instituție importantă, indiferent de limba în 
care se făcea instruirea. În lumea veche a fost o instituție de pregătire a 
tineretului pentru viață și de educare în spirit religios. Lumea modernă 

adaugă la acest palmares un ideal mult mai sensibil: educația în spirit național. 
De aceea, școala devine o instituție-cheie, de trezire la conștiință națională, care 
și la românii din Imperiul Habsburgic începe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 
Ideea națională ca atare devine un element dominant al educației, iar de la școală 
se pretinde de aici în colo educația în spirit național. Așadar, ungurul trebuie să 
aibă școală ungurească, germanul școală nemțească, românul școală românească 
s.a.m.d. Lupta se dă pentru limbă, iar școala care nu își cultivă limba maternă în 
mod corespunzător, nu-și face datoria, nu-și îndeplinește misiunea. Pentru noi iar 
sunt actuale ideile lui Széchenyi István din faimoasa cuvântare ținută la 27 noiem-
brie 1842 la Academia Maghiară de Științe despre limba sa maternă. "Cel mai mare 
ungur" (definiția îi aparține lui Kossuth) spunea că fără limbă și naționalitate un 
popor nu poate exista, de aceea pentru fiecare neam cel mai sfânt lucru este culti-
varea limbii materne și păstrarea identității naționale. A ținut să precizeze însă că 
nu toți cetățenii maghiari care învață limba statului devin unguri.

În consecință, azi putem vorbi "Pro domo sua", adică despre și pentru cauza 
noastră, pentru interesele noastre, pentru demnitatea noastră. Vorbim despre în-
vățământ, dar vorbim de fapt despre educație, despre felul cum gândim, cum sun-
tem și cum ne imaginăm viitorul. Vorbim, deci, despre noi înșine, despre viitorul 
Micherechiului, încă cea mai românească localitate din Ungaria, acum la împlini-
rea a 200 de ani de la înființarea școlii.

Pentru a înțelege atitudinea noastră față de limba și cultura română, față de 
sentimentul și spiritul românesc este important de reliefat faptul că românii din 
Ungaria, trăind din cele mai vechi timpuri pe teritoriul acestei țări și nicicând în 
cadrul unei formațiuni statale românești, unii, confundând etnia cu cetățenia, au 
crezut, sub presiunea ideii de stat național, că și ei, românii din acest stat, sunt până 
la urmă unguri, soarta și istoria fiindu-le în mare masură aceeași. O personalitate 
remarcabilă din Micherechi, primarul Elisabeta Roxin-Boca (1936-2000) sublinia, 
prin anii 1980, la un congres, că "aici ne-am născut, Ungaria ne este patria, aici 
suntem acasă". Aceasta este profesiunea de credință a românilor din Ungaria de la 
Emanuil Gojdu până în prezent. Motivul este bine cunoscut: românii s-au stabilit 
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și socializat în statul ungar înainte de formarea propriului stat națională, de aceea 
și pentru ei Ungaria este „patria” unde sunt „acasă”. Nu vrem să ne justificăm, dar 
trebuie să avem în vedere această realitate când vorbim despre identitatea naționa-
lă a românilor din Ungaria, deși bilingvismul și "dubla identitate", despre care se 
vorbește, este anticamera asimilării și nu o stare perpetuabilă în proporții de masă. 
Ideea cu privire la "dubla identitate" are un caracter fals, speculativ și provine de 
la evrei și nemți asimilați lingvistic, care, voind să-și păstreze pozițiile favorabile 
în societatea maghiară, se identificau cu ungurii: cetățenie maghiară, egalitate în 
drepturi cetățenești, însușirea limbii maghiare etc. Concluzia (greșită) era și este și 
azi -și noi, adică cetățenii nemaghiari, suntem unguri.

Statutul nostru politic și cultural, în cadrul statului național unguresc, este defi-
nit pentru întâia dată în "Proiectul de pacificare", semnat la 14 iulie 1849, la Seghe-
din, de Nicolae Bălcescu și Kossuth Lajos, moment istoric pentru noi, comemorat 
an de an de românii din orașul de pe malurile Tisei. În acest document important 
pentru românii din Ungaria suntem recunoscuți și tratați ca "o naționalitate des-
chilinită", adică separată, deosibită de unguri, dar numai ca naționalitate și nu ca 
o națiune, căci într-un stat național nu poate exista decât o singură națiune. În 
cadrul acestui stat național omogenizator a fost reglementată în 1868 viața cultu-
rală și confesională a naționalităților din Monarhia Austro-Ungară, legiferare care 
de-a lungul secolelor nu prea s-a schimbat.

În fond, problema fundamentală a învământului nostru a fost aceeași și la 1868, 
și la 1879, când Trefort Ágoston a introdus obligativitatea predării limbii maghiare 
în învățământul naționalităților, și acum: ce învățământ trebuie să avem pentru a 
ne putea păstra identitatea națională? Aceasta este temelia tuturor demersurilor pe 
care trebuie să le facem în învățământ și în domeniul educațional.

Din acest punct de vedere, sistemul politic de după cel de-al Doilea Război Mon-
dial nu a adus mari schimbări, în linii mari păstrează structura învățământului 
minoritar interbelic. Schimbarea constă în faptul că în locul celor trei tipuri de 
școli minoritare din această epocă, după 1945, la români, sunt păstrate două tipuri 
de școli: școli cu limba de predare și școli în care româna se predă ca obiect de stu-
diu, de fapt ca limbă străină. În perioada dintre 1945-1949, datorită caracterului 
ei relativ liberal, democratic, am reușit să recuperăm ceea ce ni s-a interzis în cele 
două decenii și jumătate care s-au scurs de la semnarea Tratatului de pace de la 
Versailles, în 1920. Sunt înființate școli generale în toate localitățile cu populație 
românească, printre care se remarcă școala generală din Giula și căminul de pe 
strada Vár nr. 1, care deveniseră un adevărat adăpost, mai ales pentru elevii săraci. 
De remarcat este faptul că românii acum își pot recupera ceea ce în perioada in-
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terbelică nu a fost posibil: înființarea învățământului mediu pe teritoriul Ungariei 
trianonice. În perioada dintre 1920-1944 am suferit pierderi imense. Nu e vorba 
numai de faptul că în urma semnării Tratatului de pace de la Trianon am rămas 
fără preoți și învățători, făcând imposibilă supraviețuirea școlilor de odinioară, ci, 
în lipsa unui liceu, s-a întrerupt procesul firesc de formare a unei intelectualități 
române în țara noastră, iar când, după al Doilea Război Mondial, statul a înce-
put să refacă învățământul de toate gradele, nu a avut cu cine. În toamna anului 
1949, când, la Budapesta, se înființează, în cadrul Școlii Pedagogice Superioare 
"Apáczai Csere János", Catedra de Limba și Literatura Română pentru formarea 
cadrelor didactice de școală generală, studenții, tineri selectați și școlarizați din 
satele cu popoulație română, neavând examen de bacalaureat, trebuie să facă un 
an pregătitor pentru a-și putea începe studiile superioare. Situația a fost gravă, 
complicată, dar fără sacrificiile pe care și le-au asumat acei tineri, azi nu am avea 
ce comemora. Fără Liceul român din Giula și Catedra de română din Seghedin, 
instituții educaționale de bază ale noatre, azi nu am avea intelectualitate, profesori 
și școli. Datorită acestor tineri am reușit să supraviețuim și apoi să revenim în 
viața culturală a țării în care trăim. Și la ei ne gândim în ziua de azi. Orânduirea 
politică de după ultimul război mondial pentru românii din Ungaria a fost relativ 
favorabilă: mrejele ei austere ne-au conservat, iar ceea ce am întemeiat în faza ei 
liberală, școli generale, liceu, catedră etc., nu a fost desființat în perioada socialistă, 
păstrându-ne majoritatea instituțiilor. Micherechenii și atunci au fost în fruntea 
mișcării culturale care s-a încetățenit la naționaitățile din Ungaria, prezență care 
ne-a salvat și a făcut posibilă "reafirmarea" dătătoare de viață. Deși satul nostru, 
din cauza tentației preotului Ioan Olah de a se abate de la datina străbună, politi-
cește era într-un moment apatic, datorită veșnic activului și vrednicului Gheorghe 
Dulău, formația de dansuri și cântece populare condusă de el scoate localitatea 
din situația dificilă și o așează la loc de frunte. Avem mult de învățat din epoca 
înaintașilor! Același avânt se constată și în învățământ. În 1948, școala trece la 
stat, are deja 8 clase, e nevoie de tot mai mulți profesori. Din comuna Micherechi 
se prezintă la studii superioare pedagogice între 1949-1956 8 tineri, în total numai 
la Catedra de Limba și Literatura Română din Seghedin și-au făcut studiile 115 
micherecheni. Ponderea lor în viața politică și culturală a fost extrem de impor-
tantă. În învățământ asemenea. Locul inspectorului Marius Turcu din anii 1950-
1960 este preluat de Gheorghe Martin în Județul Bichiș, de Ioan Berényi în Bihor. 
În această lungă perioadă dintre 1956-1989, în învățământul nostru românesc s-a 
încetățenit însă o paradigmă educațională greu de definit, care se caracteriza prin 
obligativitatea de a se conforma cu învățământul maghiar, prin o predare nesa-
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tisfăcătoare a limbii materne, prin refuzul predării istoriei naționale și aplicarea 
unor metode nemijlocite de educație în spirit național. S-a mai făcut greșala de a 
asista, în anul școlar 1960/1961, la trecerea de la un învățământ în limba maternă 
la o instruire bilingvă incertă. Azi e deja evident faptul că această paradigmă și-a 
epuizat toate resursele și trebuie să trecem la o cultivare mult mai intensă a limbii 
române, pentru a putea vorbi despre perspectivă. Statul maghiar ne asigură insti-
tuțiile necesare. Partea ideatică ne revine nouă. Azi e, însă, sărbătoare, o sărbătoa-
re meritată, merituoasă, dar va trebui numaidecât să trecem, și aici, la Micherechi, 
și la școlile administrate de AȚRU, la adoptarea unei atitudini mai devotate față 
de limba și cultura noastră, așa cum de altfel în ultimii ani constatăm în comuna 
Micherechi. Dorim satului Micherechi să nu cedeze, să ridice nivelul de predare al 
limbii române, să-și cultive și în viitor valorile locale și naționale românești. Viitor 
numai așa poate avea și satul și românii din această localitate. Mult succes!

Micherechi, 2015
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Repere biografice
Date biografice

M-am născut la 4 august 1938 în comuna Micherechi (Méhkerék), cea 
mai românească localitate din Ungaria, situată la vreo 2-3 kilometri 
de frontiera României, cu o bogată cultură populară, pe care a pr-

ezervat-o până în zilele noastre. După terminarea primelor cinci clase la școala 
românească din satul natal, am trecut, în 1951, la o altă școală generală cu limba 
de predare română, la aceea din orașul Giula (Gyula), care după cel de-al Doilea 
Război Mondial, având și internat, devenise un fel de centru cultural al românilor 
din țara noastră. Aici am terminat clasele 6-12, în 1958. Între 1958-1963 am studiat 
limba și literatura română și limba și literatura maghiară la Facultatea de Litere 
a Universității „Eötvos Loránd” din Budapesta, la română având ca profesori pe 
academicienii Lajos Tamás și László Gáldi, precum și pe Sámuel Domokos, Endre 
Pállfy și Béla Nagy, cu toții unguri veniți în timpul ultimului război mondial din 
România, dintre care se remarcă profesorul Gáldi, unul dintre cei mai străluciți 
filologi ai epocii.

După terminarea studiilor universitare m-am stabilit, în 1963, în orașul Seghedin 
(Szeged), unde am predat timp de patru decenii și jumătate istoria literaturii române 
și istoria poporului român la Catedra de limba și literatura română a Școlii Supe-
rioare Pedagogice „Juhász Gyula”, care în 2000 a fost integrată în Universitatea din 
Seghedin și acreditată ca departament universitar cu un profil de formare a unor 
cadre didactice pentru școlile de naționalitate română. Astfel se explică și justifică 
introducerea unor cursuri dedicate problemei naționale din anul școlar 1989-1990. 
Între 1980-2003, timp 23 de ani am fost șeful acestei catedre la care s-a format ma-
joritatea intelectualității române din Ungaria și pe care am încercat să o transform 
într-o instituție demn de titlul de „universitar”. Am ieșit la pensie în 2007.

Datorită unor trăsături caracteristice ale unei comunități minoritare reduse la 
număr, cum este și a românilor din Ungaria, o instituție academică, respectiv uni-
versitară joacă, de obicei, un rol determinant în viața spirituală, mai ales, în activita-
tea educațională a comunității. Profesorii catedrei au fost implicați în activitățile cul-
turale și profesionale ale românilor din cele trei județe vecine cu România (Bihorul 
unguresc, Bichiș, Ciongard). Eu, de exemplu, din anii 1960, 1970 am deținut funcții 
importante în Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria (din 1990, Uniunea 
Românilor din Ungaria), iar din 1983 până în 1995, cu o scurtă întrerupere, am fost 
președintele ei. Până la 1995 Uniunea era reprezentanța oficială a cuminității româ-
nești din Ungaria. Din 1995 fac parte din conducerea Autoconducerii Românilor 
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din orașul Seghedin, la început ca vicepreședinte, din 1998 ca președinte.
Activitatea științifică

Sună cam straniu, dar activitatea mea profesională și științifică începe cu efortul 
pe care l-am făcut să însușesc în mod satisfăcător limba română literară. În familie 
vorbeam numai românește, dar în grai, graiul crișan, împestrițat cu maghiarisme. 
La școlile din Micherchi și Giula am făcut progrese respectabile, dar nu și sufici-
ente, cu atât mai mult cu cât devenind student la Budapesta, am fost pus să fac pe 
translatorul și să colaborez la revista „Foaia Noastră”, gazeta românilor din Unga-
ria, care atunci apărea în capitala Ungariei, sub îndrumarea profesorului meu de 
literatură română E. Pállfy. Două îmi sunt, în anii studenției, îndeletnicirile prefe-
rate: jurnalistica și cercetarea științifică, care viza, în primul rând, istoria și cultura 
poporului român, respectiv relațiile istorice și culturale româno- maghiare. Prima 
o pregătea pe a doua, contribuind în mare măsură la însușirea de către tânărul ve-
nit din provincie a unei limbi române mai îngrijite și la cunoașterea patrimoniului 
cultural al românilor din Ungaria. Ca student și ziarist fusesem îndemnat să pro-
pag împortanța culegerii și publicării folclorului literar al naționalității române 
din țara noastră. Începutul cercetării științifice reale se leagă de trecutul Catedrei 
de filologie română din cadrul Universității „Eötvös Loránd” din Budapesta, el-
aborând, cu prilejul centenarului ei (1963), primul studiu mai amplu despre, poate, 
cea mai veche instituție română universitară din lume, publicat sub titlul „100 de 
ani de la predarea limbii române la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta”, 
în revista „Felsőoktatási Szemle” (nr. 12/1963), recenzat de „Revista învățământu-
lui superior” din România (nr. 5/1964).

Tot din această perioadă (anii 1960- 1961) datează și strădania mea de a cunoaște 
moștenirea culturală română din capitala maghiară, care, de la mijlocul secolului 
al XVIII- lea până la Primul Război Mondial, a fost un însemnat centru spiritual și 
pentru românii din Ungaria și Transilvania. Punctul de plecare îl constituia activi-
tatea beletristică și jurnalistică a lui Iosif Vulcan, care deveniseră subiectul lucrării 
mele de diplomă. Astfel, rezultatul primelor cercetări mai ample în acest domeniu a 
fost lucrarea „losif Vulcan și Revista Familia” (1963). Adevăratul meu debut ca istoric 
literar a avut loc în anul următor, cu un capitol din această lucrare, „Legăturile lui 
Mihai Eminescu cu losif Vulcan și Revista Familia”, pubicat în „Viața Românească” 
(nr. 4-5/1964), într-un număr dublu dedicat comemorării a 75 de ani de la moartea 
lui Mihai Eminescu. După două decenii, lucrarea de diplomă e restructurată și pub-
licată sub același titlu („Iosif Vulcan și Revista Familia”, Seghedin, 1992) și susținută 
ca teză de doctorat (în limba română) la Academia Magiară de Științe în 1993. Studiul 
monografic, care cuprinde apariția și evoluția beletristicii românești într-un context 
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politic și cultural străin, austro-ungar, este urmat de o culegere de articole și eseuri 
literare, studii consacrate comunității românești din Ungaria, dificultăților identita-
re cu care se confruntă această părticică vestică a neamului românesc („În căutarea 
identității noastre”, Giula, 1994), ca apoi, la solicitarea unei edituri budapestane, să 
public, în limba maghiară, în colaborare cu etnograful Emilia Martin și profeso-
rul Mihail Cozma, o carte despre românii din Ungaria („Magyarországi románok”, 
Budapesta, 2000), lucrare care a apărut într-o formă rezumativă și în „Romanian 
journal of internațional affairs” vol. X. București, 2004; Românii de pretutindeni, 
publicație a Institutului Român de Studii Interanționale „Nicolae Titulescu”. După 
1989 m-am orientat, din motive didactice și în urma unui interes pronunțat față de 
problema națională în țara noastră, spre studierea conviețuirii popoarelor din Cent-
rul și Sud-Estul Europei, introducând la Catedra Română din Seghedin o disciplină 
axată pe o chestiune fundamentală dar care în regimul trecut constituia până prin 
anii 1980 un tabu. Cursul „Problema minorităților din Centrul și Estul Europei” a 
avut succes și l-am susținut timp de un deceniu, fiind frecventat de studenți români 
și maghiari deopotrivă.

Activitatea în cadrul Catedrei de română din Seghedin
Catedra de limba și literatura română își începe activitatea în toamna anului 

1949 sub conducerea profesorului Endre Pállfy, în cadrul Școlii Superioare Peda-
gogice „Apáczai Csere János” din Budapesta. Înființarea catedrei satisfăcea o ne-
cistitate reclamată de noile condiții de dezvoltare a învățământului public româ-
nesc postbelic: formarea unor cadre didactice pentru școlile generale cu limbă de 
predare română proaspăt înființate, unele reînființate (1946-1948). În 1955, insti-
tutul din Budapesta se desființează, catedra noastră este mutată la Seghedin, oraș 
cu școli renumite în zonă, la care, de-a lungul istoriei, au studiat mulți român din 
părțile Banatului.

Eu am sosit la catedră (1963) în momentul în care învățământul superior se afla 
în toiul uneia din numeroasele reforme care se succedau într-un ritm galopant în 
ultimele decenii ale regimului vechi. În cazul nostru era vorba de crearea unor 
condiții demne de un învățământ academic: programe și cursuri mai moderne, 
lărgirea paletei materiilor de predare; pe lângă limbă și literatură am acordat o 
atenție tot mai mare materiilor care vizau o mai temeinică cunoaștere a valorilor 
spirituale românești (istorie, geografie, arta plastică, muzică). Vizavi de numărul 
redus (3-4) al cadrelor didactice, scriam relativ multe cursuri de limbă și literatură 
română. Am fost, probabil singura instituție de învățământ din Ungaria, la care 
istoria românilor era predată după canoanele istoriografiei române, chestiunea 
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sensibilă era, evident, teoria continuității, care, la noi, a fost totdeauna combătută. 
(Catedra era un fel de „stat în stat”, necontrolată de nimeni, cu toate consecințele 
pozitive și negative.) Etapa cea mai însemnată a istoriei mai bine de șase decenii a 
catedrei noastre este incontestabil aceea cuprinsă între anii 1990-2003, când, da-
torită unor condiții politice și economice favorabile, am putut angaja cadre uni-
versitare, respectiv lectori din România cu o pregătire profesională impecabilă. Pe 
lângă forțele proprii (Mihai Cozma, Ana Hoțopan, Mihaela Bucin), devin anga-
jații catedrei profesorii clujeni Gavril Scridon, Gabriel Mate, Vasile Voia, George 
Irimiaș, Ștefan Gencărău etc., care desfășoară o activitate științifică remarcabilă, 
contribuind la creșterea reputației catedrei și creând condițiile profesionale pentru 
înființarea unei reviste științifice care a rezistat valurilor de tot felul timp de mai 
bine de un deceneiu. Este vorba de revista bilingvă „Conviețuirea-Együttéles”, care 
a apărut între 1997-2009. Datorită acestor performanțe, catedra din Seghedin de-
veniseră un important centru spiritual al românilor din Ungaria, la care se adaguă 
emisiunile de radio și tv, parohia ortodoxă română, asociația culturală și autocon-
ducerea locală a românilor din acest oraș.

Autoconducerea Minoritară Română din Seghedin
Românii din Seghedin au optat de la bun început pentru denumirea de autocon-

ducere. Sensul cuvântului autoguvernare în limba română sună cam straniu, aproape 
bizar, deoarece între conotația termenului și ceea ce e instituția ca atare este o prea 
mare distanță. Se „autoguvernează” un stat autonom, un land, o regiune care într-un 
anumit stat se bucură de o oarecare autonomie teritorială. În cazul localităților mici, 
sate, comune, orașe și municipii, denumirea este adecvată, dar în cazul minorităților 
naționale din Ungaria chiar și termenul de autoconducere e prea pretențios, căci cri-
teriile de a fi autonom, independent nu sunt asigurate. Autoguvernările locale mino-
ritare sunt subordonate celor maghiare (majoritare) în foarte multe privințe, neavând 
aceleași atribuții, condiții de funcționare. Prin urmare, în cadrul politic și material 
stabilit de puterea statală, în cel mai bun caz ne autoconducem, ne administrăm, ne 
gestionăm, căci nu avem localitate, ținut pe care să le „guvernăm”. În cazul nostru, al 
minorităților, denumirile de „consiliu local minoritar” sau „reprezentanță locală mi-
noritară” ar fi mai adecvate.

Ca formă de autodefinire, manifestare și organizare a vieții unei minorități naționale 
este un unicat în Europa. Este o structură bazată pe o idee confuză, lăsată tors și nefi-
nalizată. Temelia ideologică sugerează ideea că cetățeanul maghiar își poate defini sau 
„alege” identitatea națională după plac. Să recunoaștem că această idee este extrem de 
liberală, de care am putea profita, de care însă șmecherii pot face și fac abuz. Identitatea 
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națională se moștenește prin socializare lingvistică și culturală, iar păstrarea ei depin-
de de condițiile pe care statul în care trăiești le asigură, respectiv de voința membrilor 
unei comunități naționale. Problema, mai precis dilema identității apare de obicei în 
cazul acelora care s-au născut în familii mixte sau au printre precursori indivizi de 
diferite etnii. În cazul acesta păstrarea ei rămâne la „alegerea” individului. Într-un stat 
de drept e firesc ca să ți se asigure posibilitatea de a o păstra sau a o abandona.

Sistemul autoguvernamental a rămas tors și nefinalizat din cauza unei decizii po-
litice nemărturisite. Ungaria, cu excepția etapei dintre 1990-2010, se definește ca stat 
național, dar recunoaște unele drepturi colective ale minorităților națională, pe care le 
consideră factori constituanți ai statului. În realitate acest principiu, în multe cazuri, 
nu se respectă. Acesta este și cazul așa-ziselor autoguvernări locale minoritare care, 
în mod conștient, nu sunt integrate cu drepturi egale în autoguvernările maghiare, 
ci constituie un fel de „remorcă” a acestora, având cu ceva mai multe atribuții decât 
asociațiile minoritare, dar plutesc între cele două sisteme. Un singur avantaj au față de 
sfera civilă și anume finanțarea (modestă) garantată de la buget și, facultativ, din par-
tea primăriilor locale. În sfârșit, sistemului îi lipsește „acoperișul”. La ultimele alegeri 
(2006) a fost recuperată treapta mijlocie, județeană, dar reprezentanța parlamentară 
continuă să lipsească. De observat mai rămâne și faptul că corelația dintre autocondu-
cerile locale, județene și naționale (pe țară) nu este reglementată, rămânând, între ele, 
în privința competențelor, atribuțiilor, destul de multe lacune.

Autoconducerea românilor din Seghedin a fost înființată în 1995, cu un an mai 
târziu decât primele alegeri generale minoritare (1994). Motivul era că noi, liderii de 
opinie ai acestei comunități, nu erau de acord cu acest sistem, cunoscându-i de la bun 
început caracterul precar, imposibillitatea de a fi integrabil cu drepturi egale în admi-
nistrația publică maghiară. A fost, deci, înființată de nevoie, altfel activitatea culturală 
tot mai susținută a comunității românești din orașul universitar de pe malurile Tisei ar 
fi devenit infinanțabilă. Este o veche „boală” a statului ungar: finanțiază cu o oarecare 
echitate organele oficiale ale minorităților (la ora actuală acestea sunt autoguvernări-
le centrale), dar abia acordă fonduri pentru activitățile culturale, creatoare, cu un rol 
determinant în păstrarea identității, fapt care poate fi interpretat după plac. Totuși în 
lipsa fondurilor pe care ni le pune la dispoziție statul și orașul, nu am putea continua 
tradiția culturală română împământenită în acest oraș.

Vorbind despre activitatea noastră culturală, trebuie să accentuăm înainte de 
toate faptul că autoconducerea a moștenit o relativ bogată tradiție atât în privința 
organizării unor reuniuni politice și culturale, cât și a „obligativității” de a par-
ticipa la viața noastră obștească. Până prin 1990, centrul activităților noastre a 
fost Catedra de limbă și literatură a Institutului Pedagocic „Juhász Gyula”. După 
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înființarea Asociației Culturale a Românilor din Seghedin (1991) și a atocondu-
cerii (1995) activitățile noastre tot mai pretențioase au reclamat condiții logistice 
mai favorabile. Astfel simpozioanele științifice au fost ținute la primăria orașului, 
unele la Filiala din Seghedin a Institutului Cultural al României din Budapesta și 
la Consulatul General al României din orașul nostru, realizând și în felul acesta o 
excelentă colaborare cu instituțiile României din oraș și angajații lor, fapt la care cu 
câțiva ani în urmă nici nu am visat. Tot în această perioadă, comunitatea noastră, 
în frunte cu Petru Câmpian, primul președinte al autoconducerii, își înființează 
în 1997 o parohie ortodoxă pentru românii din preajma orașului, angajații insti-
tuțiilor României și pentru ortocșii care călătorind prin Seghedin fac aici un mic 
popas de relaxare. Și tot elanul entuziast și creator al perioadei la care ne referim a 
dat naștere, în 1997, revistei științifice „Conviețuirea”, la care în 2008 am renunțat 
din motive financiare (redactarea ei a fost reluată în 2014).

Comunitatea română din Seghedin, Hódmezővásárhely, Macău și Cenadul Un-
guresc se adună în fiecare an la 14 iulie să comemoreze aniversarea semnării în 
1849 de către Nicălae Bălcescu și Kossuth Lajos al Actului de împăciuire dintre 
români și unguri. Depunerea de coroane la placa comemorativă din piața Klauzál 
este urmată de cele mai multe ori de comunicări științifice.

Momente semnificative ale vieții mele
În general, este adevărat faptul că a trăi în minoritate este un dezavantaj. Eu însă 

ca român nu am avut nici un dezavantaj, dimpotrivă, numai avantaje. S-ar putea 
spune că e avantajul unui intelectual care face parte din elita unei comunități. 
Numai că eu dacă nu mă nășteam într-o familie de români, nu aș fi putut deveni 
intelectual și nu aș fi făcut o carieră demnă de remarcat. Condiția fundamentală a 
carierei mele a fost limba română moștenită de la părinți, biletul de intrare într-o 
pătură socială intelecuală din care se ridică elita unei comunități: plecarea dintr-
un sat nevoiaș la o școală românească orășenească (Giula), translator și ziarist 
în anii studenției (Budapesta), ocuparea unui post de profesor în învățământul 
superior, deținerea unor posturi importante în cadrul comunității mele. Important 
de menționat faptul că m-am trăit românismul meu în mod firesc, ca un dat, cu 
dezinvoltura românului de rând, evident, într-o lume străină, căci în orașele în 
care am trăit numărul românilor nu este notabil. Aceasta însemnă că niciodată 
nu mi-am negat identitatea, dar nici nu m-am lăudat cu românismul meu, am 
încercat, în orice împrejurare, să-mi păstrez integritatea morală și identitară. Te 
pierzi, însă, în caz că nu îți formezi un mediu de limbă și spiritualitate națională. 
De aceea, am urmat modelul înaintașilor: unde se adunau câteva suflete de româ-
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ni, își formau un cerc românesc, asociație, întemeiau un ziar, un cor sau o formație 
de dansuri și cântece populare. Acesta este cadrul care conservează alteritatea, 
care te apără de valurile conștiente sau inconștiente de deznaționalizare ale ma-
jorității naționale. În toate acestea nu e nimic deosebit. În viața și activitatea mea 
profesională există totuși un „secret” pentru cei care s-au socializat în ultimele 
2-3 decenii: cum poate rămâne cineva o prezență vie, bucurându-se de respectul 
unei comunități, timp de o jumătate de secol? Prin păstrarea integrității morale și 
punerea în primul plan al interesului comunitar.

Proiecte de viitor
La vârsta mea, omul nu-și face proiecte deosebite. În anul acesta aș dori să-mi 

adun într-un volum articolele și studiile publicate în ultimele două decenii. Mai 
sunt dator cu publicarea în limba română a cărții publicate în limba maghiară: 
Românii din Ungaria.

Perspective Istorice Revista Asociației Profesorilor de Istorie din România „Clio” 
Filiala Hunedoara –publicație bianuală, nr. 4/2011, p. 1-5.



534


