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Ştefan Crâsta–Eva Şimon

20 de ani de „democraţie” românească
în Ungaria
Ziaristul american Robert D. Kaplan constată1, printre altele, că tragedia și cauza
istoriei zbuciumate a zonei Balcanilor constă
în faptul că, în această parte a Europei, conviețuiesc popoare, ce ocupă același teritoriu
geografic dar care, fiecare, aspiră să dețină cel
mai mare spațiu geografic, pe care l-a avut
vreodată. Observația mi se pare justă și, ca
aceste conflicte să nu mai ajungă la lupte cu
arme și victime, cum s-a întâmplat de nenumărate ori în trecut, în asemenea teritorii
este nevoie de o reglementare a conviețuirii.
Aceasta reglementare este totdeauna datoria statelor în care trăiesc și cetățeni de altă
etnie decât cea majoritară. Astăzi o unitate
de măsură a democrației este modul în care
sunt tratate minoritățile naționale iar această
măsurătoare are o importanță sporită și în
zona noastră.
Legiferarea drepturilor minorităților apare,
ca fenomen politic, în aproape toate statele
naționale, formate în urma descompunerii
Imperiului Habsburgic, care s-a destrămat, în mare parte, pentru că nu a reușit să
reglementeze în mod satisfăcător statutul
juridic al naționalităților sale. Iar acest fapt
s-a întâmplat exact atunci când sentimentul
național se afla în plină dezvoltare, ceea ce a
impus și hotărâri administrative pe măsură.
Statul Ungar, atât înainte de 1918, cât și
după acest moment de răscruce istorică, a
fost preocupat de reglementarea juridică a
situației altor etnii decât cea maghiară, însă
de cele mai multe ori a dat faliment, legile în
materie fiind menite mai mult să îngrădească
spațiul de mișcare al naționalităților, decât
să le asigure dreptul la afirmarea națională,
la folosirea limbii materne în administrația
publică, în învățământ ș.a.m.d. În a doua
parte a secolului al XIX-lea, atunci când celelalte etnii constituiau mai mult de jumătate
din populația spațiului geografic administrat
de Ungaria, reglementările oglindesc faptul
că maghiarimea s-a văzut amenințată în
însăși existența sa și, sub forma unor drepturi asigurate, a încearcat o maghiarizare
aproape fățișă, susținând ideea că națiunea
politică maghiară include toate etniile de
altă limbă și cerând de la acestea loialitate, în

schimb oferind mai nimic. După destrămarea
Imperiului Austro-Ungar, pentru prima oară,
maghiarimea a ajuns în situație majoritară în
propria sa țară iar minoritățile naționale și-au
pierdut ponderea avută anterior. Ca urmare,
în perioada interbelică nu a existat o lege
propriu-zisă pentru reglementarea situației,
însă cele câteva alineate și decrete au reflectat
„șocul trianonic”, prin opresiunea cvasi totală
a comunităților minoritare. A urmat apoi
perioada de o jumătate de veac a „falsului
internaționalism”, în care, de asemenea, nu
au fost emise legi, care să reglementeze satisfăcător statutul juridic al naționalităților din
Ungaria, dar – fără îndoială – nici nu s-a mai
practicat atitudinea atât de dușmănoasă din
perioada precedentă.
Clasa politică maghiară s-a încumetat să
reglementeze și să clarifice statutului juridic al minorităților naționale și etnice, doar
după schimbarea sistemului politic și după
o fază de pregătire, de aproape o jumătate
de deceniu. În anul 1993, Parlamentul de la
Budapesta a aprobat Legea pentru Minoritățile Naționale și Etnice din Ungaria2. Conținutul acesteia oglindește un spirit liberal și o
atitudine îngăduitoare față de etniile tot mai
nesemnificative, ca efectiv, din țară. Cuprinde
atât drepturi individuale cât și colective,
de care, și azi, dispun comunitățile vizate.
Însă, din păcate, cu tot spiritul progresist și
tolerant, în aplicarea legii s-au descoperit și
uriașe disfuncționlități, care – la un moment
dat – erau să dea peste cap chiar viața publică
a comunității românești, organele locale
și naționale ale acesteia fiind năpădite de
indivizi, care nu aveau nimic în comun cu
românitatea autohtonă din Ungaria. La un
moment dat chiar a apărut întrebarea: poate
liberalismul excesiv, inexactitatea reglementărilor să conducă la haos, la o situație care nu
mai poate fi stăpânită? Nimeni nu s-a gândit
în anul 1993 că, prin aplicare, Legea pentru
Minorități va deveni o afacere pentru cel ce
apare în postura de reprezentant al unei etnii
oarecare. Reglementarea a permis pentru
oricare cetățean al țării să voteze componența
consiliilor (în continuare vom folosi expresia
de „autoguvernare”)3, fără a pune la îndoială
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Între 1990–93 au fost elaborate mai multe
proiecte. Propunerile au venit din partea
Secretariatului pentru Minoritățile Naționale
și Etnice, Ministerului Justiției, Oficiului pentru Minorități și din partea Mesei Rotunde a
Minorităților, care funcționa ca un for consultativ al etniilor din Ungaria. Cu armonizarea
punctelor de vedere a fost angajat Oficiul pentru Minorități, care a încercat să introducă, în
faza de pregătire a legii, toate organele civile
de atunci ale minorităților. Rezultatul a fost
proiectul din septembrie 1991. După aceasta
a urmat dezbaterea proiectului la nivelul
administrației de stat. Paralel s-au desfășurat

tratative politice, precum și tratative, la nivel
de experți, cu organizațiile minorităților.
„Guvernul a fost ghidat de intenția realizării
unei înțelegeri cu aceste organizații atunci când
a tratat proiectele în mai multe lecturări, iar la
începutul lui iunie 1992, a înaintat Parlamentului proiectul său de lege” – citim în textul
introductiv al legii. Adunarea Națională a
început dezbaterea generală a proiectului
în septembrie 1992. Comisia parlamentară
pentru drepturile omului, minorități și culte
a creat o echipă de lucru, formată din reprezentanții celor șase partide parlamentare și
din experți ai Oficiului pentru Minorități
și ai Mesei Rotunde a Minorităților. Reprezentanții celor șase partide au dus tratative
politice de conciliere până în martie 1993. Ca
rezultat al dialogurilor purtate s-a ajuns la o
înțelegere politică și la eliminarea piedicilor
din calea adoptării legii. Minoritățile, care
au constituit Masa Rotundă, au reprezentat
comunități foarte diferite, de la nemții cu un
efectiv estimat la 200.000 de membri, până la
armenii sau ucrainenii, care numărau doar
câteva mii de suflete. În diferitele etape ale
negocierilor, comunitatea românească a fost
reprezentată de dr. Maria Berényi, cercetător,
și de dr. Gheorghe Petrușan, șeful Catedrei de
Limba și Literatura Română, din cadrul Școlii
Superioare Pedagogice „Juhász Gyula” din
Seghedin, și președintele Uniunii Culturale
a Românilor din Ungaria, pe atunci organul
suprem de reprezentanță a românilor. Întrun interviu acordat săptămânalului „Foaia
românească”, cu un deceniu după adoptarea
Legii pentru minorități, Gheorghe Petrușan
rememorează experiențele trăite atunci, în
felul următor: „…pot spune cu sufletul împăcat
că nici atunci n-am fost de acord cu exclusivitatea
autoguvernărilor. În timpul tratativelor, eu și
mai câțiva, am optat pentru varianta în care pe
lângă autoguvernări – în caz dacă o minoritate
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faptul că liderii politici ai minorităților și-au
ocupat și își dețin scaunul dobândit la alegeri,
din voința proprie a comunității pe care o
reprezintă.
Disfuncțiile legii apar în mai multe planuri
și afectează serios conținutul vieții publice a
etniilor vizate. Abuzurile constatate și devenite tot mai frecvente pe parcursul ciclurilor
electorale de până în acum au creat situații
uneori umilitoare pentru cetățenii minoritari
de bun simț, iar autoguvernările acestora,
atât la nivelul local cât și la cel național, se
află într-o criză de autenticitate. În această
situație, când noua „nomenclatură” a naționalităților, interesată în păstrarea puterii, mai
bine închide ochii și se mulțumește cu soluții
parțiale, presa de minoritate a avut, și are și în
momentul de față, o responsabilitate sporită
în atenționarea opiniei publice, asupra situației grave și a crizei de valori prin care trece
viața publică a minorităților din Ungaria.

Legea pentru Minoritățile Naționale și
Etnice din Ungaria
și comunitatea românească
Faza de pregătire
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nu le dorea – ar fi existat și alternativa asociațiilor civile, cu aceleași drepturi și atribuții. Însă
guvernul Boros, în ultimul moment, a scos din
lege această posibilitate. Și atunci se vedea că doar
prin denumire vor fi autoguvernări. În realitate,
reprezentanțele naționalităților, la nivel local, au
prea puține drepturi și atribuții ca să le numim
autoguvernări.” Am recurs la citarea acestui
fragment de interviu, ca să demonstrez că
punctul cel mai vulnerabil al legii, adoptată
la 7 iulie 1993, este acela care reglementează
formarea reprezentanțelor locale și naționale
ale minorităților, care vor apărea sub denumirea de „autoguvernări”. De fapt, ele sunt
consilii locale și naționale, care se aleg după
o anumită logică electorală. Introducerea
noului sistem electoral a creat un lung șir de
probleme, de abuzuri și scandaluri electorale. Dar înaintea trecerii la tratarea acestei
probleme, merită totuși să prezentăm reglementările întregii legi, pentru că, fără a o face,
am crea o imagine falsă, bazată numai pe un
singur aspect, cel al alegerii autoguvernărilor.

Reglementările generale ale Legii
pentru minoritățile naționale și etnice
din Ungaria
Legea nr. LXXVII/1993 are nouă capitole,
care abordează problema dispozițiilor fundamentale, drepturile minoritare individuale
și colective, autoguvernările minoritare, problema purtătorului de cuvânt la nivel local
al minorităților, autoadministrarea culturală
și cea a învățământului, folosirea limbii,
sprijinirea minorităților, gospodărirea autoguvernărilor minoritare, bunurile acestora
și în dispozițiunile finale, regulile speciale,
privind alegerea deputaților în autoguvernările locale și pe țară. Legislatorul declară că:
„Obiectivul legii este crearea unor condiții, care
să deschidă posibilitatea opririi procesului de asimilare a minorităților, respectiv inversarea acestui
proces, întărirea identității. (…) Asimilarea –
deseori forțată – de la sfârșitul secolului trecut și
în perioada interbelică, privările de drepturi după
al doilea război mondial, deportările și schimbările
de populație, care au afectat unele minorități,
respectiv, ca urmare a politicii greșite din deceniile trecute a cauzat o fază înaintată a pierderii
identității a minorităților. Aceste grupuri etnice
trăiesc în mod dispersat în țară, și sunt în minoritate în diferite regiuni și așezări. Limba maternă
o folosesc, în general, numai în familie, iar școala
nu este capabilă să pregătească o pregătire corespunzătoare în domeniul limbii și conștiinței de
identitate. Nu s-a format nici o intelectualitate
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puternică și numeroasă a minorităților. Din acest
motiv, una dintre principiile de bază ale legii este
protecția activă a minorităților.” Citatul de mai
sus provine din textul de prefață a legii și
stabilește principii dintre cele mai generoase
a protecției grupurilor etnice. Mai departe
definește noțiunea de minoritate, folosind
criterii cunoscute în dreptul internațional.
Astfel minorități naționale și etnice sunt
acele grupuri etnice autohtone, care se află
pe teritoriul Republicii Ungare de cel puțin
un secol, se află în minoritate numerică față
de restul populației statului, membrii lor sunt
cetățeni maghiari, care se deosebesc de restul
populației prin propria lor limbă și cultură,
prin tradiții, în același timp dau dovadă de
o conștiință a unității, ce se îndreaptă spre
păstrarea acestor valori. Legea folosește în
continuare taxația, respectiv enumerarea
grupurilor etnice autohtone din Ungaria și
conține modalitatea prin care eventualele
grupuri etnice, care nu figurează în taxație,
pot să intre sub ocrotirea legii. În sensul acesta
sunt calificate ca grupuri etnice autohtone:
armenii, bulgarii, croații, germanii, grecii,
polonezii, românii, rutenii, sârbii, slovacii,
slovenii, romii și ucrainenii. Efectul personal
al legii se extinde exclusiv asupra minorităților naționale și etnice, asupra persoanelor
cu cetățenie ungară, excluzând așa numitele
minorități noi, astfel, refugiații, imigranții,
apatrizii și cetățenii străini stabiliți în țară.

Drepturi individuale și colective
Legea stabilește, printre dispozițiile fundamentale, principiile de reglementare, precum
și principiile politice. Subliniază dreptul la
practicarea identității naționale, legătura cu
țara mamă, posibilitatea de a întreține legături libere cu națiunea de proveniență, protecția împotriva asimilării, respectiv dreptul
la crearea autoguvernărilor locale și pe țară.
Dintre drepturile minoritare individuale,
o însemnătate remarcabilă are dreptul la
cunoașterea, cultivarea și dezvoltarea limbii, istoriei, culturii și a tradițiilor proprii, la
învățământ și la practicarea culturii în limba
maternă. În cadrul constituțional, în scopul
manifestării intereselor proprii, minoritățile
au dreptul la crearea partidelor, asociațiilor
sau altor organizații civile. O însemnătate
deosebită are și faptul că au fost formulate și
drepturile colective ale minorităților. În rândul acestora se include înfăptuirea condițiilor
necesare pentru învățământul în sau de limba
maternă, respectiv dreptul la constituirea
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rețelei naționale a instituțiilor proprii de educație, de cultură sau științifice. De asemenea
legea asigură și dreptul la întreținerea relațiilor internaționale largi și nemijlocite. Legea
formulează, ca drept colectiv, una dintre cele
mai importante pretenții ale organizațiilor
minoritare. Declară că minoritățile au dreptul
la reprezentare în Adunarea Națională.
În timpul pregătirii legii au apărut numeroase forme de autoorganizare, deoarece
acest domeniu a fost chemat să concretizeze
unul dintre obiectivele cele mai importante
ale legii: punerea în valoare a intereselor
comunităților etnice. Problema a constat în
faptul că, un timp, au apărut ezitări, dacă
acestea să se organizeze pe baza dreptului de
asociere sau să se încadreze în administrația
de stat. Până la urmă, precum am văzut și
mai sus, s-a optat pentru a doua soluție, cu
care, deși nici atunci și nici acum nu prea se
vorbește despre acest aspect al pregătirilor,
mulți dintre reprezentanții minorităților nu
au fost de acord întru totul. Totuși, trebuie
să recunoaștem că un puternic argument în
favoarea acestor consilii, formate pe baza
legii electorale, a fost că ele ar putea avea o
legitimitate mult mai puternică, decât organizațiile civile.
Pe lângă alegerea și constituirea autoguvernărilor locale, legea oferă posibilitatea,
pentru fiecare minoritate, să-și aleagă și autoguvernarea pe țară. Aceasta ar avea menirea
să asigure protecția și reprezentarea, la nivel
național și teritorial, a intereselor comunității
reprezentate de ele. Legea le oferă și posibilitatea creării sau preluării unor instituții
minoritare, precum școli, centre culturale,
organe de presă etc., și asigurarea administrării acestora, în vederea creării unei autonomii
culturale. Un aspect interesant al legii este
acela că legislatorul, recunoscând că etniile

vizate trăiesc atât de răsfirate prin diferitele
zone ale țării încât pentru constituirea unor
autonomii teritoriale, pe bază etnică, nu există
șanse, ca să nu renunțe la ideea autonomistă,
inventează conceptul autonomiei culturale.
Această formă a autonomiei trebuia să fie
pusă în aplicare, în anii următori, de acele
autoguvernări, ale căror mod de alegere a
ridicat un lung șir de probleme, care, până la
urmă au pus sub semnul întrebării legitimitatea întregului sistem de reprezentare. Legea
pentru minorități acordă un interes sporit și
învățământului. Acordă dreptul la predarea
istoriei naționale a etniilor respective, la însușirea, în cadrul instituțiilor de învățământ a
propriilor valori culturale tradiționale.
La aplicarea principiului autonomiei culturale legea exprimă obligativitatea asumării răspunderii materiale a statului. Printre
altele, legea prevede că oricine poate să-și
folosească limba maternă, indiferent de loc
și împrejurare. În conformitate cu pretențiile
autoguvernărilor minoritare locale, consiliul
local al așezării este obligat să asigure publicarea hotărârilor aduse și în limba maternă
a minorității vizate. De asemenea, prevede
obligația autorităților locale de a asigura
inscripțiile publice: denumirea localității,
instituțiilor publice, a străzilor etc., și în
limba maternă, în cazul așezărilor, în care
autoguvernările minoritare locale solicită
așa ceva. Totodată legea pune un accent
sporit pe garanțiile financiare, necesare
aplicării celor legiferate. Stabilește, printrun sistem de finanțare pe mai multe canale,
proveniența surselor financiare necesare
funcționării autonomiei culturale, respectiv
modul finanțării autoguvernărilor minoritare locale și pe țară. Suportul financiar este
asigurat prin Legea bugetară, prin Fondul
pentru Minoritățile Naționale și Etnice, creat
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de Parlament. În partea finală, Legea pentru
minorități formulează reguli de facilitare,
pentru minorități cu scopul ca reprezentarea
lor să se realizeze la toate nivelele administrației publice, de la consiliile locale, până la
Adunarea Națională.

Aplicarea legii și primele experiențe
Rezultatul primelor alegeri
Legea pentru minoritățile naționale și
etnice a fost adoptată de către Parlamentul
de la Budapesta la data de 7 iulie 1993. Prin
urmare, primele alegeri locale și de minoritate
s-au desfășurat în toamna anului 1994. Atunci
încă nu s-a putut zări nici umbra abuzurilor
electorale, care aveau să tulbure viața publică
a minorităților în anii 1998 și 2002. Însă un
efect negativ al reglementărilor s-a putut
resimți și la primul ciclu electoral, care însă
s-a manifestat numai în interiorul comunității, afectând componența reprezentanțelor
noi. Deoarece Legea electorală permitea, ca
organele de reprezentanță locală a minorităților să fie votate nu numai de membrii
comunității în discuție – asupra descrierii
amănunțite a mecanismelor electorale vom
reveni mai târziu – s-a putut constata apariția unui fenomen dăunător, atunci când
în reprezentanțele locale ale românilor au
ajuns persoane care până atunci nu au avut
un rol deosebit în viața culturală și publică a
comunității. Aceștia, odată aleși au devenit
factori decisivi în formarea Autoguvernării
pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU)4,
influențând componența forului suprem de
reprezentanță națională. Primul semn vizibil și, oarecum, șocant a fost acela când, la
constituirea consiliului național, s-a solicitat
să se treacă, în cursul ședinței electorilor, la
utilizarea limbii maghiare, deoarece mulți
dintre reprezentanții comunităților locale nu
dispuneau de cunoștințe de limbă suficiente,
pentru a participa activ la dezbateri. Apoi,
fiind prezenți, ca electori șase dintre membrii
prezidiului Uniunii Culturale, organizație
națională cu caracter cultural, toate propunerile venite din partea acestora au fost respinse prin vot majoritar, fără ca atitudinea
ostilă să fie argumentată. Consiliul național,
adică Adunarea Generală a AȚRU a fost ales
de acest for al electorilor. La ședință au fost
prezenți 61 de consilieri locali, iar efectivul
Adunării Generale a fost stabilit de aceștia la
53. În urma votării secrete, opt dintre electorii
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prezenți nu au ajuns în conducerea națională,
printre care și cei șase reprezentanți ai Uniunii Culturale, care, fiecare în parte, a desfășurat până atunci o activitate remarcabilă în
scopuri comunitare, toți fiind intelectuali, a
căror cuvinte contează în domeniul de activitate. Astfel, au fost respinși directorul uneia
dintre cele mai bune școli românești, șeful
catedrei de română de la o școală superioară,
un artist plastic cu renume internațional și un
istoric cu rezultate excepționale, recunoscute
și în România, fiind votați în schimb, în forul
suprem, electori, care abia vorbeau românește și care, până în acel moment, s-au aflat
la periferia vieții comunitare. Prin urmare,
primele experiențe au fost șocante, pentru
că s-a dovedit că, prin acest sistem electoral,
vor putea ajunge la cârma vieții comunitare
oameni, care, în vechea formă de organizare,
n-au avut nici o șansă, ca să ajungă în poziții
fruntașe, deoarece comunitatea, din care proveneau, nu le-a acordat încredere. Prin aplicarea principiului „votului universal”, electorii
prezenți la această adunare nu reprezentau
de fapt voința românilor din localitatea de
proveniență, ci întruneau voturile tuturor
concitadinilor ori consătenilor lor, care au
dorit să voteze, din diferite motive, pe lista
românească, indiferent de apartenența lor
etnică. În 1994 au fost inițiate alegeri pe listele românești în 11 localități și s-au constituit
tot atâtea autoguvernări românești locale.
La debutul noului sistem de reprezentanță
încă nu s-au ivit abuzurile electorale, care,
peste patru și opt ani, în afara anomaliilor
interioare, vor însemna și un pericol exterior. În acel moment s-a evidențiat conturul
unei rupturi, care avea să se producă între
două părți hotărâtoare ale vieții publice a
comunității românești. Într-o parte se afla
noua elită politică, creată prin aplicarea Legii
pentru minorități, pe cealaltă parte a fisurii
se afla majoritatea intelectualilor, preocupați
de viitorul comunității și care, înainte, și-au
găsit terenul de lucru în cadrul Uniunii Culturale, organizație care și-a pierdut ponderea
de înainte. Odată cu existența acestui sistem
paralel, conflictele de idei, valori sau pur și
simplu de persoane, care înainte trebuiau să
conviețuiască într-o singură organizație, au
ajuns să existe mai departe în două instituții. Acestea, precum s-a dovedit în decursul
următorului deceniu, niciodată n-au mai
ajuns într-un cadru instituțional comun. Iar
pe parcursul zilelor, săptămânilor și lunilor
care au trecut, una după alta, fisura s-a lățit
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și s-a adâncit, transformându-se într-o prăpastie, încât părțile aflate pe cele două laturi
și-au putut imagina tot mai greu o colaborare.
Conflictul, în loc să se atenueze, odată cu
schimbarea părerilor, s-a adâncit atunci când
unul dintre noii „politicieni” ai minorității
a afirmat că „nu avem nevoie de academicieni”. Aceste vorbe niciodată n-au fost iertate
personajului respectiv de către intelectualii
aflați de cealaltă parte a baricadei. Am evocat
acest exemplu, pentru că el a marcat primul
moment al semnelor concrete, provenite
din deficiențele Legii pentru minorități, în
special în privința reglementărilor tehnicii
de alegere. Transpunerea în practică a legii a
produs un conflict în interiorul vieții comunitare, în urma căruia, în locul unui singur
for suprem, în cadrul căruia și-ar fi putut
găsi locul diferitele curente ce s-ar fi putut
confrunta, după regulile democratice din
societatea civică, s-au produs două poluri,
aflate în diferite cadre instituționale, iar la
împăcarea acestora n-a mai existat nici cea
mai mică șansă. În privința cadrului legal,
putem evidenția, fără riscul comiterii unei
greșeli, că principalul neajuns al acestuia
este acela, că permitea participarea la alegerile minoritare a oricărui cetățean maghiar
cu drept de vot, prin aceasta având posibilitatea de a influența componența autoguvernărilor pe țară și alegerea unor oameni,
care aveau prea puțin comun cu comunitatea
respectivă.
Dar aceasta nu este singura deficiență a
legii, celelalte se vor evidenția la alegerile
din următoarele două scrutine electorale, în
anii 1998 și 2002. Înainte de a trece la cazuri
concrete, considerăm util să recapitulăm
structura sistemului electoral, subliniind
punctele slabe, care au permis apariția, tot
mai frecventă, a abuzurilor.

Legislația ungară a dorit să asigure așa
numita „discriminare pozitivă”, termen
juridic cunoscut în practica europeană.
După logica discriminării pozitive, grupurile etnice minoritare se află într-o situație
dezavantajată față de națiunea majoritară, iar
contracararea acestei situații se poate realiza
prin acordarea unor drepturi suplimentare,
asigurând astfel grupului etnic șanse egale
cu majoritatea cetățenilor, în păstrarea identității naționale. Autoguvernările locale sunt
formate din câte trei sau cinci consilieri, în
funcție de populația totală a localității și nu
a unor etnici anume. Pentru inițierea alegerii
unei autoguvernări minoritare locale sunt
suficienți cinci cetățeni cu drept de vot, care
își manifestă intenția de a alege o reprezentanță proprie. Fiecare candidat trebuie să
întrunească cel puțin cinci susținători, care
îl propune. În fine, dacă lista unei anumite
minorități obține 50 sau 100 de voturi, în
funcție de populația totală a așezării, alegerea va fi validată de Biroul Național Electoral.
Membrii acestor consilii locale de minoritate,
împreună cu acei consilieri locali care au
ajuns în reprezentanțele așezărilor – alegerea
acestora are o tehnică aparte cu care nu ne
ocupăm în această lucrare – vor fi electorii
minorității, care vor participa, cu drept de
vot, la alegerea forului suprem de reprezentanță, un fel de mini-parlament al etniei
respective. Electorii se convoacă pentru a
constitui forul suprem al minorității, care se
numește Autoguvernare pe Țară. Adunarea
Electorilor va alege din propriile rânduri pe
cei, cel puțin 13 și cel mult 53 de consilieri,

Adunare electorală la Giula, în 2003

Adunare electorală la Giula, în 2003

Democrația reprezentativă a
minorităților din Ungaria
Pe cine reprezintă autoguvernările de
minoritate?

LUMINA
care vor exercita, timp de patru ani, reprezentarea comunității pe toate planurile vieții
publice. Cele două structuri, corpurile locale
și cea pe țară nu sunt subordonate. Iar cel
mai însemnat drept de care dispun este acel
drept de acord, prin care – teoretic – nu pot fi
eliminate din deciziile locale și centrale care
vizează comunitatea respectivă.
La prima vedere totul pare a fi la locul
său. Însă una este teoria și alta este realitatea.
Practica, din păcate, nu a confirmat eficiența
sistemului autoguvernamental. La alegerile
din 1998 și 2002 s-a dovedit clar că reglementările prea superficiale, după unii prea
liberale, lasă loc la niște abuzuri electorale,
care aduc prejudicii grave minorităților și
totodată știrbesc dreptul lor la autodeterminare. Asupra abuzurilor electorale a fost
sesizat, în mai multe rânduri, și Parlamentul,
de către comisarul drepturilor minorităților.5
Primul scandal electoral s-a produs atunci,
când, în anul 1998, un grup de ne-români, a
acaparat majoritatea locurilor de consilieri
din autoguvernările românești din sectoarele
din Budapesta. Liderul organizației, care
înainte cu patru ani a fost președintele unei
autoguvernări ai romilor, văzând că nu va
mai avea șanse să-și păstreze funcția, s-a
declarat român. Toată lumea știa că este vorba
despre o escrocherie evidentă, totuși nimeni
nu a putut face nimic împotrivă, deoarece
totul s-a petrecut în umbra ocrotitoare a Legii
electorale. Cei care s-au lansat la alegeri spunând că reprezintă românii, cu toate că ei nu
sunt români, n-au încălcat legea, pentru că
aceasta nu impune necesitatea apartenenței
la etnia reprezentată. Deci, prima greșeală
uriașă a legislatorilor a fost că au creat condiții prea ușoare de a deveni candidat al unui
grup etnic. O a doua lacună esențială a Legii
electorale este că reprezentanțele locale ale
minorităților pot fi votate de orice cetățean
cu drept de vot și nu numai de alegătorii din
etnia grupului etnic respectiv, cu cetățenie
maghiară. Pe baza datelor recensământului
din acea vreme, raportând numărul voturilor
primite pe listele românești la efectivul comunităților în discuție, am ajuns la concluzia
că reprezentanțele locale ale românilor, în
medie, au fost votate în proporție de 90% de
populația majoritară, iar voturile românilor
au reprezentat doar o zecime a voinței electoratului.
Situația – cu puține excepții – a fost similară și în cazul altor minorități, ceea ce l-a
determinat pe comisarul parlamentar al
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drepturilor minoritare să întocmească un
raport, în care atrage atenția legislației asupra
situației anticonstituționale, deoarece Constituția Ungariei asigură dreptul la autonomie
culturală pentru minorități, dar în aceste
condiții aceasta este grav știrbită. Cunoscând
realitățile ușor putem ajunge la concluzia că
Autoguvernările minoritare se constituie pe
o bază juridică deficitară, iar legitimitatea,
sau mai precis autenticitatea lor este contestabilă în momentul ce în realitate electorii nu
reprezintă opțiunea membrilor comunității
pe care o reprezintă.
La alegerile din 1998 și 2002, după estimări, cam 30–40% din electorii români nu au
aparținut comunității. Proporțiile variază de
la o minoritate la alta, dar este cert că fiecare
comunitate este afectată de acest fenomen,
care a intrat în conștiința opiniei publice
maghiare sub denumirea de „etnobusiness”.6

Falșii români invadează
autoguvernările românești din
sectoarele Budapestei
Aflând că nu există nici măcar condiția
apartenenței la grupul etnic respectiv, s-a lansat în alegeri și o organizație, înregistrată la
tribunal cu doar câteva luni înaintea scrutinului, sub denumirea de Uniunea Democratică
Maghiaro-Română, ai căror membrii erau
persoane absolut necunoscute de românii din
Ungaria. Ba mai mult, aceștia nu și-au dezvăluit identitatea, doar după alegeri, atunci
când au fost nevoiți să se prezinte, deoarece
constituirea consiliilor locale se face în public.
Și, ceea ce înainte doar se bănuia, a devenit
certitudine. În cele 15 sectoare ale capitalei,
în care s-au inițiat alegeri de autoguvernare
românească, numai în trei s-a ales câte un
corp local din români autohtoni, celelalte 12
sectoare fiind invadate de candidații UDMR.7
După o muncă de investigație de mai multe
luni, am putut cunoaște adevărata identitate
a acestor români falși, despre care s-a aflat că
sunt marionetele unui singur personaj, care a
mișcat toate firele. În perioada 1994–98, Papp
Zoltán a fost președintele Autoguvernării
Minoritare a Romilor din sectorul XV, iar de
data aceasta a fost ales ca român în sectorul X al Budapestei. Acesta, aflând înaintea
alegerilor că românii autohtoni vor iniția
alegeri numai în trei sectoare, s-a gândit că
va avea șanse de a întruni câte 100 de voturi
în celelalte sectoare și astfel va putea, cu vot
majoritar, să constituie și Autoguvernarea
Românească pe Capitală, care se alege în
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Evenimentele invocate aveau să fie numai
premergătoare altor scandaluri electorale,
care au împins comunitatea românească
spre centrul atenției, atât a opiniei publice
de minoritate, cât și a legislatorilor. Evoluția
situației a constituit subiectul presei scrise și
electronice românești din țară, dar starea de
fapt a produs îngrijorări și altor minorități,
care încă nu erau afectate de asemenea cazuri,
cel puțin nu în măsura în care românii au fost
afectați. În primele două luni ale anului următor a venit rândul ședințelor de constituire la
nivel de Capitală și la cel național. Scandalul
doar în 1999 avea să ia proporții, pentru că
românii budapestani, fiind indignați de ceea
ce li s-a întâmplat, au ales strategia rezistenței
pasive. Au luat parte la ședința de constituire, fără să se înregistreze la Biroul Electoral
Național. Datorită boicotului Societății Culturale a Românilor din Budapesta, electorii
celeilalte părți n-au fost suficienți la număr
ca să constituie consiliul pe Capitală, deoarece pentru aceasta era nevoie de prezența a
cel puțin 75 la sută plus un elector. Același
lucru s-a întâmplat și la ședința repetată, iar
legea prescrie că după două încercări eșu-

ate, minoritatea în cauză își pierde dreptul
la constituirea autoguvernării pe Capitală.
Reprezentanții Societății Culturale au ales
acest comportament pasiv, pentru că au
considerat că este mai bine ca să nu existe o
reprezentanță generală la Budapesta, decât
ca aceasta să fie alcătuită de elemente străine
comunității românești.
Rezistența pasivă a românilor autohtoni a
precipitat evenimentele, ele conducând spre
o criză generală a întregului sistem autoguvernamental. La puțin timp după încercările,
inutile, pentru Capitală, au urmat tentativele
de constituire a Autoguvernării pe Țară.
Dar, ca răspuns la atitudinea de respingere a
reprezentanților Societății Culturale, ceea ce
s-a putut, oarecum, anticipa, s-a și întâmplat.
Electorii UDMR, dirijați de Papp Zoltán, constituind aproape 40 la sută din totalul numărului de consilieri locali, îndreptățiți ca să
aleagă componența forului național, se aflau
în situație cheie în momentul în care reglementările alegerii AȚRU au fost identice cu
cele din Budapesta. A fost nevoie de prezența
electorilor în proporție de cel puțin 75 la sută,
ceea ce nu se putea realiza decât în colaborare
cu UDMR. Electorii reprezentând comunitatea indigenă, fiind conștienți de gravitatea
stării de fapt, au lăsat la o parte neînțelegerile
provenite încă din ciclul electoral precedent
și au format o singură platformă, împărțind
locurile din Adunarea Generală a AȚRU încă
înaintea ședinței constitutive. Acest lucru a
fost necesar pentru că, în cazul perpetuării
conflictelor interne ale comunității, s-ar fi
putut întâmpla ca de ele să profite electorii,
care nu aveau nimic în comun cu particularitățile culturale și lingvistice românești din
Ungaria. Însă strategia comună nu s-a aplicat niciodată, pentru că răspunsul UDMR la
întâmplările din Capitală a fost pe măsură.

AȚRU în deplasare la Aletea, în 2009

Adunare generală AȚRU la Giula, în 2011

mod identic cu reprezentanța națională. Iar
ca să fie liniștit, că are oameni de încredere, în
pozițiile cheie, i-a așezat pe propriii membri
de familie. În sectorul X el îndeplinea postul
de președinte, nevastă-sa pe cel de vicepreședinte, și ca tabloul să fie complet, unul dintre
membrii corpului de reprezentanță românească era fiul său, iar celălalt un apropiat al
familiei. Am trăit niște momente înfiorătoare,
când corpul reprezentanței „românești” le-a
interzis românilor veritabili să se exprime
românește, pe motivul că „nu toți înțeleg”.

Românii din Ungaria, șoareci de
laborator al Legii pentru minorități
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În luna februarie a anului 1999 am asistat la
același circ electoral.8
La prima încercare, care a avut loc la Giula9,
din cei 60 de electori ai UDMR, doar treipatru10 au fost prezenți. Deci a fost nevoie de
o a doua tentativă. Biroul Electoral Central
de această dată nu a mai convocat ședința la
Giula, ci au stabilit locul acesteia în Capitală,
înlesnind prin această decizie prezența electorilor din Budapesta, din cauza cărora a eșuat
la prima încercare constituirea Autoguvernării pe Țară. Dar cu toată precauția Biroului,
care probabil că era atenționat de Guvern
despre importanța reușitei, nici pentru a
doua oară nu s-au adunat cei 75 la sută din
numărul total al electorilor. Nu a reușit nici cu
toate eforturile autorităților, care văzând că,
la ora stabilită, numărul electorilor prezenți
nu va fi suficient pentru constituire au amânat termenul sosirii la ședință, dând anunț
la posturile naționale de radio și televiziune,
îndemnându-i pe consilierii locali absenți
la revizuirea poziției lor pasive. În pofida
acestor eforturi, a eșuat și pentru a doua oară
constituirea AȚRU.11 Gravitatea situației a
constat în faptul că Legea pentru Minorități12
nu permite decât două ședințe constituante,
iar dacă la acestea nu vor fi prezenți electorii
în număr suficient, minoritatea vizată își
pierde dreptul la constituirea reprezentanței
naționale, putând să-l redobândească numai
după următoarele alegeri, deci peste patru
ani. În aceste condiții, AȚRU, după o funcționare continuă de patru ani s-a desființat, toate
averile acesteia ajungând sub administrarea
Trezoreriei de Stat.
Întâmplările au stârnit cel mai răsunător
scandal politic, de la intrarea în vigoare a
Legii pentru Minorități. Indignarea comunității românești autohtone a fost cu atât
mai justificată, cu cât românii au participat
la procesul electoral într-un număr maxim,
formarea forului românesc național fiind
împiedicată de indivizi neaparținători etniei
românești. Guvernul Ungar, în acea perioadă
format din două partide de dreapta – Fidesz
MPP (Uniunea Tinerilor Democrați) și MDF
(Forumul Democrat Ungar) – s-a aflat într-o
situație destul de delicată, ca susținător vehement al drepturilor etnicilor maghiari din
afara Ungariei, care n-a reușit în propria țară,
să aplice legea în beneficiul micii comunități
românești.
Electorii români și-au exprimat părerile
atât în presa electronică, cât și în cea scrisă
a comunității, iar de la cele două ședințe
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constitutive n-au lipsit nici organele de presă
naționale române și maghiare. „Nu este nevoie
de nici un fel de comentariu. Această situație este
umilitoare pentru românii din Ungaria. Cred că ar
trebui să ne întoarcem la formele noastre organizatorice de înainte, la asociații civile și la Uniunea
Culturală”, susținea atunci Florica Santău,
pedagog de marcă a românilor, iar dr. Ioan
Ciotea, un personaj marcant al sferei civile, a
afirmat următoarele: „Dacă astăzi mai veneau
15 electori, am fi legitimat o lege proastă. Întrebarea este că în aceste condiții avem nevoie de o astfel
de Autoguvernare pe Țară?”. „Partidele politice
și politica mare ar putea decide odată dacă e bună
sau ba Legea pentru Minorități. Îmi pare rău că
se încearcă pe pielea noastră efectele proaste ale
reglementărilor”13, a susținut dr. Maria Berényi,
lidera organizației românilor autohtoni din
Budapesta, care primele umilințe le îndurase
deja la alegerile locale.
După cele două ședințe constituante
eșuate, electorii reprezentând comunitățile
românești indigene au ajuns la o soluție
interimară, înființând o organizație pe baza
drepturilor civice, cu denumirea Uniunea
Autoguvernărilor Românești din Ungaria,
care avea să funcționeze ca organ suprem
de reprezentanță, până ce nu se vor înlesni
condițiile de înființare a AȚRU. Prin Oficiul
pentru Minoritățile Naționale și Etnice și
prin înființarea unei comisii parlamentare
ad-hoc, autoritățile de la Budapesta au făcut
pregătirile pentru primele modificări ale
Legii pentru Minorități, care s-a dovedit mai
mult obstacol, decât ajutor pentru români, în
exercitarea drepturilor lor colective. Procesul
de modificare a cadrului legal a fost susținut
și de Guvernul României, la accelerarea acestuia contribuind și vizita primului ministru
Radu Vasile, care a purtat tratative speciale
în legătură cu această chestiune, cu omologul
său de la Budapesta, Orbán Viktor. Probabil
că și intervenția personală al premierului
român a contribuit la faptul, ca problema
modificării legii să ajungă în fața ședinței plenare a Parlamentului Ungar deja în toamna
aceluiași an. Cu votarea Legii LXV din anul
1999 s-a deschis calea înființării Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria.
Conform modificărilor operate, pentru legitimitatea ședinței constitutive a electorilor
este suficientă prezența a mai mult de 50 la
sută din numărul total a acestora. Din cauza
scandalului internațional, legislativul ungar
a tratat problema în regim de urgență și în
acest fel românii și-au putut constitui repre-
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zentanța națională și fără prezența electorilor
neromâni, la data de 18 septembrie 1999.
Din cele 33 de autoguvernări românești
locale, AȚRU a întrunit 22 și scandalul s-a
stins, însă ameliorarea anomaliilor ce pot apărea în urma aplicării reglementărilor cuprinse
în Legea pentru Minorități și în cea Electorală
nici pe mai departe nu s-a realizat.

S-a stins focul, dar jarul încă mocnește
Înlesnirea reglementărilor generale, cu
privire la alegerea autoguvernărilor pe țară,
s-a născut în urma cazului românilor, însă
ele au fost aplicate la toate cele 13 minorități
din Ungaria. Acestea, de altfel, aproape toate
au fost afectate, într-o mai mică măsură, de
acest fenomen. Natura generală a legii face
ca modificarea ei să fie un proces anevoios cu
care, în măsura posibilităților, să fie de acord
toate grupurile etnice. Însă cine sunt reprezentanții autentici ai acestora? În înțelesul
clasei politice, care a impus tot sistemul de
reprezentare, aceștia sunt liderii autoguvernărilor pe țară, care au fost aleși în fruntea
comunității lor în mod democratic. Numai
că problema nu este atât de simplă, deoarece
acești lideri nu reprezintă numai opțiunea
electoratului de minoritate, ci întrunesc
voturile tuturor alegătorilor, care au dorit să
contribuie la alegerea autoguvernărilor minoritare locale. Principiul aplicării votului universal face ca reprezentanțele minorităților să
cunoască și o profundă criză de autenticitate,
atât pe plan local, cât și pe cel național. Acest
lucru l-am putut vedea deja în descrierea sistemului electoral, când am demonstrat că în
cazul românilor 90 la sută a voturilor au venit
din partea alegătorilor din afara comunității.
Acest sistem îi dezavantajează clar pe românii
din localitățile, în care ei formează majoritatea
populației, pentru că electorii acestora vor
avea pondere, la formarea autoguvernării pe
țară, în egală măsură cu electorii, care au cu
mult mai puțini conaționali în spate. Acest
mod de reprezentare dă naștere unor serioase
îndoieli, mai ales dacă cunoaștem faptul că,
în perioada 1999–2003, conducerea AȚRU
și-a consolidat pozițiile, ducând o campanie
serioasă de convingere, în localitățile în care
populația românească este nesemnificativă,
dar cu o bună organizare se pot înființa reprezentanțe românești locale, pentru susținerea
liderilor actuali și pentru eliminarea din lupta
electorală a adversarilor incomozi. În cazul
românilor aceștia sunt electorii localităților cu
o populație românească considerabilă și inte-
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lectualii, care pe parcursul celor două cicluri
electorale au obținut doar un rol secundar.
Mai jos, prin alegerea AȚRU din anul 2003
vom demonstra, că electori cu autenticitate
îndoielnică pot pune mâna pe întreaga activitate politică a unei minorități, fără ca să
fie constrânși să ia în considerare părerea
majoritară. De altfel, problemele descrise în
subcapitolul anterior s-au repetat și în anii
2002–2003. Nu s-a format Autoguvernarea
Românilor pe Capitală, iar la constituirea celei
pe țară, AȚRU din perioada de 1990–2003 a
făcut concesii neromânilor, pentru păstrarea
mandatului majoritar. În cei aproape zece
ani, care au trecut de la adoptarea Legii pentru minorități, neînțelegerile din interiorul
comunității, în loc să se tempereze, au produs
o ruptură și mai marcantă. Noii nomenclaturi
i-au fost favorabile reglementările, deoarece
prin acestea a obținut posibilitatea menținerii
sale la putere, fără să trebuiască să dea seamă
de activitatea dintre cele două alegeri. Era
suficient ca să se organizeze bine, în localitățile mici, în care să-și pună oamenii fideli
în consiliile locale românești, chiar și în lipsa
unei comunități concrete, reale.
Într-o situație asemănătoare cu cea din
1999, de această dată comunitatea românească
nu s-a manifestat unitar împotriva electorilor
ce nu au aparținut comunității. Conducerea
AȚRU, care și-a consolidat puterea, nu a mai
fost dispusă să facă concesii în negocierile cu
cea mai numeroasă comunitate locală, cu cea
din Micherechi, care dorea mai multe locuri,
decât cele trei, oferite de AȚRU, care a pornit
la alegeri sub denumirea de Alianța Electorală. Micherechiul, însumând aproape două
mii de români, a dorit cel puțin șase din cele
53 de locuri din Adunarea Generală, ceea ce
nu părea o pretenție nefondată, din moment
ce localități cu o populație de numai 20–30
de români primeau câte două mandate în
acest for. Pretenția micherechenilor nefiind
ascultată, aceștia au rupt negocierile cu Alianța Electorală încă de dinainte de alegeri și
s-au asociat cu comunitățile orășenești – cu
românii autohtoni din Budapesta, Seghedin
și Giula – și cu unii electori, care nu erau
de acord cu politica oficială de până atunci.
Sub denumirea de Gruparea „Alternativa
Românească”, ei au format opoziția Alianței
Electorală.
Pentru demonstrarea anomaliilor legii
s-a făcut apel la datele statistice ale Recensământului din anul 2001, care au fost date
publicității în iunie 2002, exact înaintea des-
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fășurării alegerilor locale și de minoritate.
Săptămânalul „Foaia românească”, publicație
independentă față de Autoguvernarea pe
Țară, în primul număr de după alegerile din
2 februarie 2003, a dat publicității, sub titlul
„Ruptura în oglinda statisticii”, următoarea
analiză a stării de fapt, care a indignat conducerea de la putere, însă a atras și atenția oficialităților din România și Ungaria, ea devenind
un material de referință, fiind invocat de mai
multe ori de ambele părți, bineînțeles, în
funcție de interesele lor proprii.
Pentru a clarifica puțin situația produsă
nu este de ajuns să constatăm că în Adunarea Generală AȚRU sunt reprezentate 31 de
localități și sectoare budapestane, iar în afara
acesteia au rămas doar 13 așezări și sectoare
din Capitală (Micherechiul și Giula au fost
luate în considerare în ambele părți, pentru
că cele două localități au câte o un reprezentant în Adunarea Generală, însă aceștia nu
sunt delegații oficiali ai autoguvernărilor
lor locale, nu reprezintă părerea acestora, ci
doar au fost cooptați de Alianța Electorală).
Dacă nu-i socotim pe cei doi electori amintiți
constatăm că, în spatele celor dinăuntru, pe
baza Recensământului 2001 (altă sursă mai
relevantă nu există), se află 2043 de români,
iar cei rămași în afara AȚRU sunt susținuți
de 2630 de conaționali de ai lor.

Deci rotunjind, din aceste așezări – Ciorvaș
(2 români), Apátfalva (6), Nădlac (2), Darvaș
(1), Medgyesegyháza (9) ș.a.m.d. – fiecare al
patrulea român este membru în forul suprem
al AȚRU, în timp ce Micherechiul și Giula, cu
o populație de aproape 2 mii de români, are
doar doi reprezentanți, chiar și aceia fiind
prezenți fără acceptul autoguvernării lor
locale, încât se pune serios problema, în ce
măsură vor fi capabili să reprezinte interesele
acestora.
Cele mai mari beneficiare ale acestui sistem
electoral sunt, fără îndoială, localitățile cu
o populație de sub 100 de români, care, cu
toate că reprezintă doar 12% din numărul
românilor, care au o oarecare prezență în
sistemul autoguvernamental, dispun de 60%
din mandatele din forul decisiv. În același
timp, comunele și așezările cu o populație
românească de peste 500, deci cele mai mari
comunități locale, deși formează mai bine de
jumătate din populația minoritară, care dispune de autoguvernare, totuși în Adunarea
Generală se bucură de numai 9% din locuri.
2
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Prin urmare, datorită sistemului electoral
indirect, pe prevede alegerea reprezentanței
naționale de către electori și nu de electorat,
comunitățile mai mari, care nu dispun de un
număr proporțional de electori, deși dispun
de mai mulți alegători, au fost sortite înfrângerii, în fața numărului ridicat de electori
proveniți din comunitățile mai mici sau în
spatele cărora nu se află o adevărată comunitate românească. Afirmația este justă, în cazul
celor 12 localități, în care, pe baza recensământului s-au înregistrat 10 sau mai puțini
români dar care dețin 14 locuri în Adunarea
Generală deși reprezintă numai 52 de români.
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În Adunarea Generală cel mai bine reprezentați au fost românii din județul Bichiș, cu
23 de consilieri. Un dezacord cu realitatea
totuși a existat și în acest fapt, de altfel just.
Majoritatea acestora provin din localități cu
comunități mici. Județul Bihor, deși nu se
poate mândri cu nici o cincime a numărului
românilor din Bichiș au ocupat totuși 17
locuri, iar județul Csongrád, cu o populație aproape similară cu cea a Bihorului, au
beneficiat de 6 mandate. Budapesta, fiind un
„cuib” important al opoziției a primit doar 4
locuri în conducerea supremă și acele fiind
ocupate de membrii organizației loiale puterii, Asociația Română din Budapesta, grupare
compromisă serios de alianța cu neromânii.
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Luând în considerare doar datele statistice,
bazate pe rezultatele alegerilor din 2002 și
pe cifrele Recensământului din 2001, putem
constata că din cei în jur de opt mii de români
din Ungaria, dispun de o oarecare formă de
reprezentare în jur de 4,700, dintre care doar
două mii au delegați în Autoguvernarea pe
Țară. Aceștia formează cam o pătrime a românilor din țară. Bineînțeles, toate datele de mai
sus nu pun la îndoială legitimitatea juridică
a AȚRU, ele sunt doar simple statistici, care
totuși oferă unele indicii din „labirintul autoguvernamental”.14

Munca de reparație
Problemele tot mai frecvente și tot mai
grave au cerut găsirea unor soluții, pentru
modificarea Legii pentru Minorități și a celei
Electorale insistând și comisarul drepturilor
minoritare, Kaltenbach Jenő. În raportul său
legat de experiențele alegerilor din 2002–2003
a solicitat urgentarea modificării celor două
legi menționând trei obiective importante:
1. la alegerile autoguvernărilor de minoritate numai electoratul minoritar să aibă
dreptul la participare;
2. consilierii autoguvernărilor de minoritate să fie pe cât este posibil numai membrii
minorității respective;
3. să fie modificată și metoda alegerii autoguvernărilor pe țară.
În raportul său, comisarul constată că situația a devenit atât de haotică și de imposibil
de controlat, încât într-un sector budapestan
alegerea autoguvernării minoritare a fost
inițiată de cei cinci consilieri, care în acea perioadă încă își exercitau mandatul, dar dintre
aceștia nici unul nu s-a declarat aparținător
etniei reprezentate. Până la urmă inițiativa s-a
anulat, pentru că inițiatorii, conform prevederilor legii, trebuiau să aparțină comunității
respective.

Până la urmă, mulțumită insistenței comisarului drepturilor minorităților și Oficiului
pentru Minorități, pe lângă coordonarea celui
din urmă, s-a reluat procesul de modificare,
întrerupt în anul 2000, când reprezentanții
minorităților nu au putut ajunge la o platformă
comună cu partidele din Parlament. După
o conlucrare, și de această dată anevoioasă,
până la urmă, în prima lună a anului 2004 s-a
ajuns la o soluție. Aceste modificări ating peste
o treime a drepturilor care vizează existența
minorităților, cele mai importante fiind acele
care se referă la schimbarea sistemului electoral, atât pe plan local, cât și pe cel național.
Conform moțiunii, este nevoie de definirea
electoratului fiecărei minorități. Aceasta se
va face prin întocmirea unui registru aparte,
în fiecare localitate, în care se inițiază alegeri
de acest gen. Pentru constituirea unei autoguvernări minoritare locale este nevoie de cel
puțin 30 de alegători, lista acestora urmând
să fie realizată de către o comisie electorală minoritară, compusă din trei membri
și desemnată de autoguvernarea pe țară a
minorității respective. Aceștia, după anumite
criterii, stabilite prin lege, vor avea dreptul să
examineze și să verifice justețea apartenenței
etnice a acelora, care se vor prezenta spre
înregistrare în rândul electoratului minoritar.
După întocmirea acestui registru, la alegerile
minorității respective vor putea vota numai
cei care figurează în acesta. Deci se prevedea o
schimbare de viziune esențială, prin faptul că
cei încredințați cu reprezentarea intereselor
unui grup etnic urmau să fie aleși numai de
membrii propriei comunități și nu de întregul
electorat al așezării în care se află.
Moțiunea introducea reglementări noi și
în privința alegerii reprezentanțelor naționale ale minorităților, prevăzând alegerea
directă a acestora, în locul celei indirecte
de până acum. Conform acestora, electoratul înregistrat, de acum încolo, putea vota
componența autoguvernărilor pe țară pe o
fișă de vot aparte, concomitent cu alegerile
locale, într-un sistem identic alegerilor parlamentare, pe aceste fișe figurând organizațiile politice sau civice ale comunității, care
urmau să concureze între ele asemănător
partidelor politice,la alegerile generale.
Votarea directă a reprezentanțelor naționale
urma să înlăture neînțelegerile de până acum
din interiorul comunităților, în care grupul
electorilor cel mai numeros a putut obține
toate mandatele din adunările generale ale
autoguvernărilor pe țară, scăpând astfel de
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orice fel de control și guvernând fără amenințarea continuă a opoziției. Noul sistem
de alegere urma să asigure o reprezentanță
proporțională, astfel diferitele curente ideologice sau de interese puteau face parte din
același corp de reprezentanță, iar prezența
permanentă a opoziției ar fi asigurat un
control asupra majorității. Conform reglementărilor prevăzute în proiectul de lege15
efectivul „mini-parlamentelor” minoritare
era prevăzut să se situeze între 15 și 39 de
membri, în funcție de numărul autoguvernărilor locale constituite.
***

Introducerea unui filtru slab: înregistrarea obligatorie
„Nu rezolvă problema etnobusinessului și a
abuzurilor, ci din contră, vor fi favorizați aventurierii”, a formulat ombudsmanul Kaltenbach
Jenő, care la începutul unui nou an electoral,
2006, s-a exprimat foarte critic despre modificările legii electorale intrate în vigoare, pe
baza cărora în toamna anului 2006 urmau să
se țină alegerile minoritare.
O modificare esențială a fost aceea că la
aceste alegeri puteau participa cetățeni, care
ar fi cerut la primăriile locale, în perioada
31 mai – 15 iulie 2006, să fie trecuți pe o listă
de către notarii din loc. Toți alegătorii țării
au primit în cursul primăverii anului 2006 o
scrisoare de la Biroul Electoral Național, prin
care au fost descrise condițiile participării
la alegerile de autoguvernări minoritare. Pe
baza acestei scrisori au trebuit prezentate apoi
la primării foile pe înscriere la alegeri. Această
foaie trebuia să conțină numele, adresa alegătorului, precum declarația sa privitoare la
apartenența etnică și semnătura proprie. S-a
promis că informațiile de pe aceste fișe vor fi
tratate ca date personale sensibile și nu vor fi
păstrate după alegeri. Important a fost că, pe
baza noii legi, au putut candida pentru formarea autoguvernărilor minoritare doar acele
persoane care figurau pe listele electorale
întocmite astfel, plus care aveau sprijinul unei
organizații civilă cu profil de naționalitate.
Ombudsmanul Kaltenbach a considerat,
de la bun început, ca o mare deficiență a noii
reglementări faptul că nu poate fi controlat,
dacă persoana, care se va înscrie pe lista electorală de naționalitate, aparține într-adevăr
acelui grup etnic. La fel ca în prima variantă
a Legii, nici de această dată nu au fost stabilite
sancțiuni care ar fi penalizat declarațiile false.
Primele semnale descurajatoare din partea

românilor au fost date imediat după începerea perioadei de înregistrare a naționalităților, când „Un grup de alegători” au publicat
următoarea sesizare în nr. 24 din data de 16
iunie 2006 a Foii românești:
„Stimată Redacție,
Ca cetățeni responsabili, care urmăresc cu
interes activitatea românilor din Ungaria, ne permitem să vă aducem la cunoștință un lucru lipsit
de logică, pe care l-am observat urmărind pagina
de internet cu înregistrările pentru alegerile
autoguvernărilor minoritare din această toamnă
(www.valasztas.hu). Comparând numărul românilor înregistrați ca alegători, conform noilor
prevederi legale, până azi, 13 iunie, cu numărul
românilor înregistrați la ultimul recensământ
(www.nepszamlalas.hu), observăm că numărul
„românilor” care doresc să participe, să aleagă și
să fie aleși în autoguvernări românești locale este
mult mai mare decât al celor declarați români la
recensământ. Sperăm ca prin intermediul revistei
dumneavoastră, aceste discrepanțe să intre și în
atenția Autoguvernării pe Țară a Românilor din
Ungaria, întotdeauna îngrijorată de prezența
unor români „autentici” în forurile minoritare.
Propunem ca în localitățile în care într-un timp
atât de scurt (5 ani) numărul românilor s-a dublat
ori s-a triplat, pregătirile alegerilor să se desfășoare
sub supravegherea atentă a opiniei publice și a
reprezentanților presei, pentru a se evita o nouă
explozie a etnobișnițarilor.
Iată doar câteva exemple strigătoare la cer,
revoltătoare, ale prăpastiei dintre românii înregistrați la recensământ, din conștiința sinceră
de apartenență la românime și cei „autentici”,
înregistrați (din interes sau prin manipulare)
pentru alegeri de autoguvernări.
DARVAȘ
La ultimul recensământ (2001): 1
Alegeri pentru autoguvernare (13 iunie 2006): 58
MEZŐSAS
La ultimul recensământ (2001): 0
Alegeri pentru autoguvernare (13 iunie 2006): 45
VECHERD
La ultimul recensământ (2001): 25
Alegeri pentru autoguvernare (13 iunie 2006): 67
JACA
La ultimul recensământ (2001): 6
Alegeri pentru autoguvernare (13 iunie 2006): 67
Ar fi interesant de știut, cum a putut fi
posibilă această „minune” de revigorare
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românească: prin înmulțire naturală, prin asimilare/românizare, prin luptă de convingere,
prin cointeresare materială? Sperăm că cercetătorii și politicienii se vor arăta interesați
de studierea acestui proces unic.
Cu nerăbdare, în așteptarea dezlegării
misterului:
Un grup de alegători”
Până la termenul de 15 iulie 2006, în registrele naționalităților s-au înscris în toată țara
198.860 de cetățeni, dintre care 4.404 au fost
pe listele românești. Aceștia s-au înscris în 90
de localități.
În anul 2002, s-au înființat 44 de autoguvernări românești, dintre care 18 au fost în
Budapesta, 12 în județul Bichiș, 9 în județul
Bihor și 5 în județul Csongrád.
În toamna anului 2006, numărul autoguvernărilor a crescut la 47 de autoguvernări:
16 în Budapesta, 13 în județul Bichiș, 11 în
județul Bihor, 5 în județul Csongrad, 1 în
județul Borsod-Abaúj-Zemplén și 1 în județul Pest.
Comparând datele de la recensământ cu
cele de la înregistrările din perioada 1 iunie
– 15 iulie, aflăm că – după recensământ – la
Budapesta, cei mai mulți români trăiesc în
sectorul V, unde s-au declarat 109 cetățeni,
dar s-au înscris acum pe lista românească
doar 36 de persoane.
Rămân cel puțin „interesante” și acele localități, în primul rând din județul Bihor, unde
la recensământ nimeni nu s-a declarat de
naționalitate română, iar acum s-au înscris pe
listele de alegători români. Astfel de localități
sunt Peterd și Mezősas, unde s-au înscris 46 și
57 pentru a alege autoguvernare românească.
La Peterd există o biserică ortodoxă, dar la
Mezősas nu este nici o instituție românească.
La Darvaș, unde și până acum a fost autoguvernare românească, doar o singură persoană
s-a declarat de naționalitate română, iar acum
93 s-au înscris pe lista românească.
Pentru prima dată s-a putut înființa
autoguvernare românească la Dobrițân și
la Bichiș. La Dobrițân, după recensământ,
trăiesc 102 români, iar la Bichiș 11.
În localitatea Szendrőlád din județul Borsod-Abaúj-Zemplén, 38 de persoane s-au
înscris pe listele românești. Cu cinci ani mai
devreme aici nici o persoană nu s-a declarat
de naționalitate română.
În orașul Budaörs din județul Pesta s-au
înscris 37 de persoane pe listele românești,
iar la recensământ s-au declarat români 17.
Pentru a trage din timp semnalul de alarmă
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referitor la fraudele care erau de așteptat,
conducerile Coaliției Românilor din Ungaria
și a Asociației Femeilor Ortodoxe Române
din Budapesta au ținut, înainte de încheierea
perioadei de depunere a candidaturilor (8
septembrie), la Capela Ortodoxă Română din
Budapesta, o conferință de presă în special pentru presa maghiară, în cadrul căreia s-a vorbit
despre apariția fenomenului de etnobusiness
în mai multe sectoare budapestane și localități
din provincie. Cele două asociații au dat publicității și următorul comunicat de presă:
„Coaliția Românilor din Ungaria și Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta
(AFORB) atrage cu îngrijorare atenția opiniei
publice asupra faptului că în Budapesta și în unele
localități din Ungaria au apărut deja așa-numiții „pui de cuc”, intruși necunoscuți în rândul
comunității românești, care vor să candideze ca
români la alegerile de autoguvernări minoritare
de la 1 octombrie 2006.
Pe 25 noiembrie 2005 s-a modificat Legea Minorităților din Ungaria, care a produs schimbări în
procedura alegerilor minoritare. Parlamentul, la
propunerea majorității grupurilor minoritare, a
adoptat varianta mai puțin severă a modificării
legii. Din cele 13 minorități naționale și etnice
din Ungaria, șase comunități au fost pentru
varianta mai severă, iar alte șase pentru varianta
mai simplificată. Balanța a fost înclinată în favoarea variantei mai simple tocmai de către Traian
Cresta, președintele Autoguvernării pe Țară a
Românilor din Ungaria. Această variantă, adică
participarea fără control, din proprie inițiativă la
alegerile minoritare, defavorizează cel mai mult
tocmai comunitatea românească din Ungaria,
acea comunitate care deja de 8 ani este invadată
de persoane necunoscute în autoguvernările așazis românești.
În cunoștința acestor cazuri antecedente, este
de-a dreptul scandalos ca tocmai Asociația pe Țară
pentru Reprezentarea Intereselor Românilor din
Ungaria (AȚRIRU), înființată de conducerea
actuală a Autoguvernării pe Țară a Românilor
din Ungaria, să sprijine în Budapesta candidatura
unor persoane necunoscute sau a unor persoane
vădit din afara comunității, care nu cunosc limba
română.
Ba mai mult, unii candidați sprijiniți acum de
AȚRIRU, la alegerile din 1998 și 2002 au fost
susținuți de Uniunea Democratică MaghiaroRomână (UDMR), condusă de binecunoscutul
Papp Zoltan, a cărui nume se leagă strâns de fenomenul „etnobussiness”-ului din Ungaria. Aceste
persoane necunoscute comunității românești din
Ungaria au blocat în 1998 înființarea Autoguver-
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nării pe Țară a Românilor din Ungaria. În 2002,
Uniunea Democratică Maghiaro-Română a avut
și mai mulți candidați la alegerile minoritare
românești.
Datorită unor astfel de fenomene, satele,
localitățile cu comunități românești istorice din
Ungaria (cum sunt, printre altele, Micherechi,
Jula, Seghedin) au rămas fără reprezentanți în
conducerea AȚRU.
Asociația pentru Reprezentarea Intereselor
Românilor din Ungaria, condusă de Gheorghe
Guiaș, primarul Chitighazului, vicepreședintele
AȚRU, sprijină candidatura pentru alegerile
din această toamnă a numeroși „străini”. Asta
dă dovadă de faptul că cei care se autointitulează
lideri ai comunității românești nu acordă importanță apartenenței la această comunitate, precum
nici cunoașterii limbii române.
Condamnăm public acele persoane care folosesc
Legea Minorităților în scopuri personale.
Protestăm contra faptului ca unele persoane
să-și satisfacă ambițiile politice pe spatele comunității românești din Ungaria.
Protestăm ca banii statului să fie cheltuiți pentru scopuri pseudo-minoritare.
Cerem sprijinul tuturor forurilor, instituțiilor
competente, din Ungaria și România, să nu mai
permită fenomenul „etnobussiness”-ului, care,
dacă nu-l vom opri, va duce la pieirea comunității
românești din Ungaria.
Semnează: Teodor Martin, președintele
Coaliției Românilor din Ungaria și Gabriela
Elekes, președinta Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta.
Acest comunicat a fost tritmis, printre alții,
și ombudsmanului pentru drepturile minorităților, Kaltenbach Jenő, care a dat următorul
răspuns referitor la apariția, în Budapesta, a
numeroșilor candidați necunoscuți, sprijiniți
de Uniunea Democratică Maghiaro-Română,
condusă de Papp Zoltán:
„Sunt de acord cu Dumneavoastră în privința
faptului că din cauza unor astfel de fenomene este
în pericol desfășurarea constituțională a alegerilor
de minoritate. Noua legislație a fost adoptată de
Parlament tocmai pentru stoparea abuzurilor, însă
aceste reguli nu sunt capabile să filtreze votanții
și candidații »pseudo-minoritari«.
Precum am semnalat deja și în cursul elaborării
legii, convingerea mea este că dreptul la identitate
nu este doar un drept individual ci este și un
drept colectiv, astfel pentru comunitățile minoritare trebuie asigurată posibilitatea de a se opune
contra acelora care, cu intenții de abuz, încearcă
să înființeze autoguvernări care nu corespund
identității lor adevărate.”
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Kaltenbach Jenő mai subliniază: „Pe baza
semnalelor, plângerilor sosite pe adresa mea în
ultimele săptămâni se poate constata: nici pe
mai departe nu există garanțiile juridice necesare
pentru ca la alegerile de autoguvernări minoritare
să participe doar membrii comunităților în cauză.
Tot mai tare se dovedește că – așa cum am atras
atenția deja și la dezbaterile parlamentare – a
fost o decizie greșită să se lase în grija birourilor
electorale întocmirea listelor electorale minoritare. Notarii nu pot lua atitudine contra acelora
care și-au cerut înscrierea pe liste în mod evident
pentru a abuza de această situație. Cert este și
faptul că mulți cetățeni minoritari nu și-au cerut
înscrierea pe liste tocmai pentru că nu în fața
membrilor comunității au trebuit să-și declare
identitatea.”
Kaltenbach și-a încheiat scrisoarea așa:
„În final, doresc să vă mulțumesc pentru că ați
atras atenția opiniei publice asupra deficiențelor
legislative.”
Și cam cu atât au rămas românii și în perioada ce a urmat.

Succese electorale clădite pe falsuri și
neadevăruri
Cele 4 asociații românești (AȚRIRU,
AFORB, ARB și UDMR), care s-au înscris
în lupta electorală din 1 octombrie 2006 au
depus candidaturi în 46 de localități din
Ungaria și sectoare budapestane, înscriinduse pe listele românești 373 de candidați.
Rezultatul alegerilor a fost cel la care
ne-am putut aștepta, cunoscând toate antecedentele: Asociația pe Țară pentru Reprezentarea Intereselor Românilor din Ungaria
(AȚRIRU), formată de conducerea actuală
a Autoguvernării pe Țară, a obținut 141 de
locuri, reprezentând 65 la sută din totalul
mandatelor. Asociația Femeilor Ortodoxe
Române din Budapesta (AFORB) a avut 49
de deputați aleși, 23 la sută din total, iar
Asociația Română din Budapesta (ARB) a
acumulat 25 de electori, având 12 procente
din totalul mandatelor. Uniunea Democratică
Maghiaro-Română a controversatului Papp
Zoltan a adunat 15 deputați.
S-au ales în total 46 de autoguvernări românești, dintre care 15 la Budapesta, 13 în județul Bichiș, 11 în Bihor, 5 în județul Csongrád
și câte una în Județele Borsod-Abaúj-Zemplén
și Pesta.
Alegerile din toamna anului 2006 au scos la
lumină zeci de nume ale unor persoane necunoscute, care până în acel moment nu s-au
manifestat niciodată și niciunde ca români
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și care au mințit cu nerușinare, în declarația
obligatorie atașată candidaturii, că vorbesc
limba română și cunosc cultura română.
Coaliția Românilor din Ungaria și Asociația
Femeilor Ortodoxe Române au depus zeci
de sesizări și plângeri la comisiile electorale
locale, județene și la cea națională, la poliție
și peste tot unde s-a putut. A scris petiții, a
ținut conferințe de presă atât la Budapesta
și Jula, cât și la București despre toate aceste
fraude electorale, împănate cu falsuri în acte.
Dar totul a fost degeaba. Poliția și comisiile
electorale au dat răspunsuri mai mult cinice
decât încurajatoare: cei mai mulți au răspuns
că Poliția Ungară nu are cu să verifice dacă
cineva știe românește sau ba, iar alții au dat
din umeri aruncând toată vina pe seama
legilor.
Cu ocazia unei vizite la Jula a președintelui de atunci, Sólyom László, pe data de
30 ianuarie 2007, reprezentanți de marcă ai
comunității românești i-au înmânat acestuia
o scrisoare deschisă, în care descriau toată
situația rușinoasă în care au ajuns din nou
românii din Ungaria:
„Domnule Președinte,
Ne adresăm Dumneavoastră cu regretul de
a fi ajuns în postura să vă invocăm, în calitate
de ultim garant constituțional al drepturilor și
libertăților noastre fundamentale de cetățeni ai
Republicii Ungare. Am crezut, și încă mai credem,
domnule Președinte, că trăim într-o țară unde
legea este mai presus de orice, chiar dacă această
lege se referă la drepturile unei minorități. Cu atât
mai mult, domnule Președinte, cu cât această țară
este deja membru deplin al Uniunii Europene.
Din nefericire, ultimele alegeri pentru
autoguvernările minoritare, cât și legea care
le-a precedat, și cu atât mai mult cei care erau
îndreptățiți să vegheze la respectarea legii,
ne-au dovedit că ne-am înșelat.
Pe data de 25 noiembrie 2005 a fost modi-

Ședință AȚRU la Giula, în anul 2014

ficată Legea minorităților naționale din
Ungaria. Cu toate că nici o clipă nu am fost
de acord cu această variantă a legii, care permite oricăror cetățeni să participe la alegeri
în numele unei etnii căreia nu-i aparțin, mai
multe organizații reprezentative ale românilor din Ungaria, grupate în jurul Coaliției
Românilor din Ungaria și al Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta au decis
să participe la alegeri sub titulatura „Români
Ortodocși”. Am decis aceasta tocmai pentru a
nu fi acuzați de adversarii noștri de lipsă de
respect pentru legile țării.
Făcând aceasta am constatat că și așa,
cu toate inconvenientele ei, legea nu a fost
respectată tocmai de către aceia în avantajul
cărora a fost făcută. Cazurile grave de fraudă
electorală făcute adesea fără cea mai mică
încercare de „acoperire”, adică „pe față”,
ne-au alarmat și mai mult, ne-au făcut să
ne întrebăm dacă nu cumva de la început
nimeni nu a luat în serios aceste alegeri sau
dacă nu cumva participam la un simulacru cu
aparență legală. Pentru a fi complet asigurați
am semnalat aceste nereguli autorităților abilitate, în termen legal și însoțite de dovezile
noastre.
Ei bine, Domnule Președinte, felul în care ni
s-a răspuns, precum și totala lipsă de reacție a
autorităților, exceptând-o pe cea a ombudsmanului pentru minorități (și aceasta strict declarativă) ne-au făcut să ne dăm seama că luptăm
cu morile de vânt. Nici un moment, nimeni nu
a încercat să verifice măcar, cât sunt de reale
probele noastre. Cu toate că noi am acuzat
încălcări grave ale legii (fals în acte publice,
fals în înscrisuri, substituire de persoane, etc.)
în răspunsurile primite ne-au fost servite lecții
de lingvistică și toată lumea a invocat la unison
lipsa de competență legală.
Una dintre marile noastre nemulțumiri, nu
singura, este aceea că în declarația obligatorie
la înscrierea în cursa electorală, unele persoane
au declarat că știu limba română, cu toate că nu
o cunosc deloc. Răspunsul a fost că legea nu
stabilește gradul de cunoaștere al unei limbi.
Cinismul acestui răspuns, precum și faptul că
provenea din zone diferite ale țării, ca și cum cei
care l-au conceput s-ar fi sfătuit între ei, ne-au
condus la concluzia exprimată mai sus, că nici nu
s-a intenționat organizarea unor alegeri reale, ci
doar a unui simulacru cu aparență de respectare
a drepturilor minorităților. Ne întrebăm, Domnule Președinte, ce reacții ar fi stârnit acest tip
de răspuns în Ardeal.
Așadar, toate aceste motive, precum și epui-
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zarea tuturor celorlalte căi legale de contestare,
ne fac să apelăm la intervenția Domniei Voastre,
fiind încredințați că puteți, în limite constituționale, să deblocați acest mecanism care ar trebui
să ne garanteze respectarea legii și nu să acopere
încălcările ei. Noi vă punem la dispoziție toate
documentele pe care le deținem, atât contestațiile,
cât și răspunsurile primite.
Până atunci, permiteți-ne, Domnule Președinte, să vă urăm bun venit în orașul de pe malul
Crișului și să vă asigurăm, ca și până acum, de
întreaga noastră loialitate de cetățeni de etnie
română ai Republicii Maghiare.
Jula, 29 ianuarie 2006”
Au semnat: PS Sofronie, episcop, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria; Teodor
Martin, președinte, Coaliția Românilor
din Ungaria, primar, Micherechi; Dr. Ioan
Ciotea, președinte, Uniunea Culturală a
Românilor din Ungaria, președinte, Autoguvernarea Românească din Jula; Dr. Gheorge Ruja, curator, Fundația pentru Cultura
Românilor din Ungaria; Gheorghe Șimonca,
primar, Otlaca-Pustă; Maria Gyuricska
Kalcsó, primar, Chitighaz; Elvira Ardelean,
președinte, Autoguvernarea Românească
din Otlaca-Pustă; Gheorghe Ardelean, consilier, Autoguvernarea din Chitighaz; Eva
Iova-Șimon, președinte, Autoguvernarea
Românească din Bichiș; Gheorghe Ardelean, președinte, Autoguvernarea Românească din Ciorvaș
În 4 martie 2007, s-au desfășurat alegerile
minoritare teritoriale și pe țară. Participarea la
urne a electorilor din toată țara a fost de peste
90%. În ziua votării au fost chemați la urne
228 de electori, dintre care au participat 225.
Pentru prima dată, și românii din Ungaria
și-au putut înființa autoguvernare pe capitală,
precum și autoguvernări teritoriale în două
județe: în Bichiș și Bihor.
În județul Bichiș, unde au funcționat 13
autoguvernări românești, 2 organizații au
întocmit liste pentru autoguvernarea județeană. Asociația pe Țară de Reprezentarea
Intereselor Românilor din Ungaria (AȚRIRU)
a obținut 7 locuri, iar Asociația Femeilor
Ortodoxe Române din Budapesta (AFORB)
a câștigat 2 locuri.
În județul Bihor doar AȚRIRU a avut dreptul de a lansa listă românească.
În Budapesta, patru organizații au avut
dreptul de a desemna candidați pentru autoguvernarea românească pe Capitală. Aici au
funcționat autoguvernări românești în 15
sectoare cuprinzând în total 75 de deputați.

19

AȚRIRU a avut 27 de deputați, AFORB – 18,
Asociația Română din Budapesta (ARB) – 15,
Uniunea Democratică Maghiaro-Română
(UDMR) – 15 deputați. După alegerile locale
din toamna anului 2006, cele două asociații
din urmă au făcut o alianță, desemnând candidați comuni pe lista pentru Capitală.

Luptă pentru dreptul la folosirea
limbii române
Trei organizații de desemnare au avut
dreptul să depună liste românești pentru
Autoguvernapea pe Țară (AȚRIRU, AFORB
și ARB). Autoguvernarea pe Țară a Românilor
din Ungaria a fost alcătuită din 25 de deputați.Din aceste locuri, AȚRIRU a obținut 16,
AFORB 5 , iar ARB 4. La ședința de constituire din data de 22 martie 2007, a fost ales
cu 16 voturi în funcția de președinte Traian
Kreszta, cel care a deținut acest post încă din
1999. Această ședință a intrat în „cartea de
istorie” a românilor din Ungaria ca una dintre cele mai rușinoase, deoarece atunci când
deputații AFORB au propus ca jurământul să
fie rostit în limba română toți ceilalți deputați din Adunarea generală a AȚRU au votat
contra. Deci, ședința s-a ținut în continuare
în limba maghiară, precum și jurământul a
fost rostit numai în limba maghiară. Ba mai
mult, atunci când reprezentanții AFORB
și ARB au luat cuvântul în limba română,
aceștia au fost atenționați de vicepreședintele
Gheorghe Gulyás să facă bine să vorbească
toți ungurește, pentru că altfel nu au cum
să întocmească procesul verbal al ședinței.
Filmările de la această ședință rușinoasă au
înconjurat lumea în lung și-n lat datorită
rețelelor video de pe Internet.
Ca urmare a celor întâmplate, deputații
AFORB au redactat un „Memoriu pentru
apărarea limbii materne a românilor din
Ungaria”.
MEMORIU
pentru apărarea limbii materne a
românilor din Ungaria
Deputații Asociației Femeilor Ortodoxe
Române din Budapesta (AFORB), membri
ai Autoguvernării pe Țară a Românilor din
Ungaria (AȚRU) – reprezentanți ai celor mai
semnificative localități cu populație românească din Ungaria – protestează public față
de cele întâmplate la ședința de constituire
a AȚRU.
La ședința de constituire din 22 martie 2007,
care s-a desfășurat numai în limba maghiară,
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deputații AFORB au cerut să poată depune
jurământul în limba română. Această propunere a fost pusă la vot de către președintele
Asociației pe Țară de Reprezentare a Intereselor Românilor din Ungaria (AȚRIRU),
Gheorghe Gulyás. (Deputații AȚRIRU sunt
în număr majoritar – 16 – în noua Adunare
Generală a AȚRU.) Deputații AȚRIRU au
votat contra acestei propuneri.
Aceeași soartă a avut și propunerea ca la
ședința autoguvernării românești să se vorbească românește. Majoritatea deputaților, cei
din partea AȚRIRU, au votat contra folosirii
limbii române.
Prin acest memoriu protestăm contra
faptului că ne-a fost încălcat un drept constituțional.
Constituția Republicii Ungare (Legea XX din
anul 1949) la paragraful 68 punctul 2 prevede:
„Republica Ungară protejează minoritățile
naționale și etnice de pe teritoriul statului.
Asigură participarea lor colectivă în viața
publică, protecția culturii lor, folosirea limbii
lor materne, învățământul în limba maternă și
dreptul la folosirea numelor în limba proprie.”
Asemenea drepturi stabilește și Legea nr.
LXXVII/1993 privind drepturile minorităților
naționale și etnice:
„13. § Persoana aparținătoare minorității
are dreptul: a) la cunoașterea, cultivarea,
îmbogățirea, transmiterea limbii materne, a
istoriei, culturii și tradițiilor proprii.
„51. § (1) În Republica Ungară oricine poate
folosi oricând și oriunde limba sa maternă.
Ungaria a semnat încă în anul 1992 acordul internațional privitor la Carta Europeană
a Limbilor Regionale sau Minoritare. Odată cu
ratificarea acestui acord, Ungaria s-a angajat
și la unele obligații față de limba română
vorbită de minoritatea română care trăiește
în această țară.
Este cunoscut faptul că în Ungaria, sarcinile de protecție a intereselor minorităților le
revin autoguvernărilor pe țară ale minorităților. Autoguvernările locale, teritoriale și pe
țară sunt principalele instituții care controlează respectarea drepturilor lingvistice ale
minorităților.
Textul jurământului, care a trebuit să fie
rostit de toți deputații români după alegerea
lor, cuprinde, printre altele: „jur că în decursul mandatului meu (…) voi depune toate
eforturile pentru păstrarea și promovarea
limbii, a tradițiilor și a culturii românești”.
Pentru cele întâmplate la ședința de constituire a AȚRU, deputații AFORB își exprimă
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îngrijorarea în privința viitorului comunităților românești din Ungaria.
Această scrisoare va fi trimisă forurilor,
instituțiilor competente din Ungaria, România și Uniunea Europeană, căreia – pentru o
demonstrație autentică – vom atașa și înregistrarea ședinței pe suport electronic.
Jula, 23 martie 2007
Semnează: deputații Asociației Femeilor
Ortodoxe Române din Budapesta.

2006–2010, perioada protestelor și a
luptelor interne
Ciclul electoral 2006–2010 a cuprins multe
lupte și neînțelegeri interne în cadrul comunității. Un caz concret a fost intenția AȚRU de a
prelua școala și liceul românesc din Giula. La
începutul anului 2008, un grup de reprezentanți ai instituțiilor românești, asociații civile,
autoguvernări minoritare, personalități ale
vieții publice, specialiști și cetățeni care și-au
asumat răspunderea pentru învățământul
românesc din Ungaria au protestat împotriva
intenției conducerii Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria de a lua în administrarea sa cea mai importantă instituție
instructiv-educativă a comunității românești,
Școala Generală și Liceul „Nicolae Bălcescu”,
precum și instituțiile anexate, căminul de
elevi și centrul cultural din Giula.
Argumentele protestatarilor au fost următoarele:
– Mai mulți membri ai Adunării generale
a Autoguvernării pe Țară a Românilor din
Ungaria nu aparțin minorității române din
Ungaria, nu vorbesc limba română, nu cunosc
tradițiile culturale ale românilor, iar Legea
electorală în vigoare nu garantează ca în viitor Autoguvernarea pe țară a românilor să fie
alcătuită numai din români.
– De la înființarea ei, Autoguvernarea pe
Țară nu a elaborat și nu a prezentat în fața
opiniei publice nici o concepție instructiveducativă.
– Nu și-a expus punctul de vedere cu privire la soluționarea satisfăcătoare a școlilor
bilingve cu un efectiv redus și a școlilor în
care limba română este obiect de predat.
– Nu are nici o concepție cu privire la
îmbunătățirea învățământului în general,
intensificarea învățământului bilingv și al
predării limbii române.
– După o pregătire adecvată și o coordonare cu toate părțile în cauză, preluarea
școlilor trebuie începută cu școlile cele mai
periclitate.
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– Prima școală desemnată spre a fi preluată este cea mai însemnată instituție română
instructiv-educativă din Ungaria, cu o funcționare adecvată, drept urmare, așezarea ei
sub sfera de autoritate a Autoguvernării pe
Țară nu ar genera un învățământ de mai bună
calitate, dimpotrivă, ar crea confuzie.
– Luarea în primire nu este pregătită din
punct de vedere ideatic, iar Autoguvernarea
pe Țară nu dispune de specialiști pentru
îndrumarea învățământului; nu este cunoscută opinia comisiei pentru învățământ, problema nu a fost luată în dezbatere.
– În aceste împrejurări, preluarea instituției
ar da dovadă de iresponsabilitate și ar duce la
decăderea nivelului actual al învățământului.
Semnatarii protestului au atras atenția
tuturor conducătorilor și membrilor comunităților confesionale și laice care se consideră
responsabili de învățământul românesc,
a specialiștilor cu experiență în domeniul
instrucției și educației să recurgă la toate mijloacele legale pentru ca cea mai importantă
instituție instructivă și educațională a românilor din Ungaria, Școala Generală și Liceul
„Nicolae Bălcescu” să nu ajungă pe mâna
actualei conduceri a Autoguvernării pe Țară,
organizație cu o legitimitate și o competență
profesională precară.
După ani de discuții aprinse, proteste și
chiar procese judecătorești, în anul 2013,
școala din Giula a ajuns totuși în administrarea AȚRU.

O nouă rușine colectivă
Noul Parlament de la Budapesta, ales în
primăvara anului 2010 a votat, pe 21 iunie,
modificarea legilor necesare pentru reducerea
numărului deputaților în autoguvernările
minoritare. Cu 300 de voturi „pentru” și 55
„contra”, fără nicio abținere, s-a votat ca la
alegerile din toamna anului 2010, în autoguvernările minoritare locale în loc de 5 să se
aleagă doar 4 membri iar în cele teritoriale
(județene și pe capitală) 7 deputați. La fel
s-a hotărât și reducea numărului membrilor
în adunările generale a autoguvernărilor pe
țară, care a fost stabilit tot pe baza numărului
autoguvernărilor locale.
Cetățenii maghiari care au dorit să participe, ca simpli alegători sau ca aleși, la alegerile minoritare din toamna anului respectiv,
au trebuit să se înregistreze până pe 15 iulie
2010 pe listele minoritare din Ungaria.
Conform datelor publicate pe site-ul Biroului Electoral Central (www.valasztas.hu), în
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toată țara, s-au înregistrat 228.664 de cetățeni,
aproape cu 30 de mii mai mulți decât acum
patru ani. Astfel, dacă, în 2006, pe listele
românilor s-au înregistrat 4.404 persoane, în
2010 acest număr a crescut la 5.314.
Alegeri minoritare românești, s-au putut
ține numai în acele localități, în care s-au
înscris pe liste minimum 30 de români. În
termenul stabilit, s-au înregistrat ca români
cetățeni din 114 localități din Ungaria, dar
numai în 72 s-au putut ține alegeri.
Abuzurile au fost previzibile, și de această
dată, încă din lunile de vară, când pe listele
românești din nou s-au înregistrat foarte
mulți ne-români. În septembrie, când s-a
aflat și numele candidaților, s-a văzut clar că
românii din nou o să aibă de-a face cu mulți
candidați, care în ciclurile anterioare s-au
declarat romi și au format autoguvernare
țigănească.
Văzând acest lucru, Uniunea Culturală
a Românilor din Ungaria, care a participat
pentru prima dată la alegerile minoritare ca
organizație de desemnare, a redactat următoarea Petiție:
„Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria protestează față de abuzurile de drept comun
comise împotriva comunității românești din
Ungaria. Nu putem urmări în continuare cu
pasivitate atacurile agresive asupra autonomiei
reprezentate de autoguvernările (consiliile locale)
ale românilor, prin așa-numitul „etnobiznis”,
care, dezmembrând comunitatea, pune într-o
situație imposibilă exercitarea drepturilor noastre
comunitare, funcționarea instituțiilor noastre și
ne erodează sentimentele identitare.
Cunoscând stadiul avansat de asimilare etnică
în care se găsește minoritatea noastră, declarăm
că nu mai avem mult timp la dispoziție! Protestăm împotriva faptului că elita politică maghiară
se aliază cu conducerea Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria și nu ia niciun fel de
măsuri pentru ca din viața publică a minorității
românești să fie eliminat nocivul fenomen al
etnobiznisului. Până în prezent, strigătul de
ajutor al comunității românești din Ungaria nu
a fost auzit. Cerem cu hotărâre ca organizațiile
oficiale care se ocupă cu minoritățile naționale să
supună expertizei responsabilitatea conducerii
Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria pentru extinderea și răspândirea crescândă a
etnobiznisului.
Anomaliile ivite în procesul pregătirilor apropiatelor alegeri autoguvernamentale pun sub
semnul întrebării însăși legitimitatea sistemului
de autoguvernări minoritare și, drept urmare,
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pun în pericol și realizarea mult-doritei autonomii
culturale a minorităților naționale.
E cunoscut deja faptul că, la 3 octombrie 2010,
se vor putea forma autoguvernări românești într-o
serie de localități în care se poate dovedi în mod
obiectiv că nu există comunitate românească. Este
vorba despre autoguvernările pseudo-românești
ce se pare că vor fi înființate în județe ca BorsodAbaúj-Zemplén și Győr-Sopron-Moson, același
fenomen putând fi întâlnit și în Mátészalka,
respectiv, în localitatea Szebény, din județul
Baranya, precum și în multe (14) cartiere ale
Budapestei. În aceste localități, o mare parte a
candidaților la funcția de deputați fac acum parte
din autoguvernarea țigănească actuală, urmând
ca, de la 4 octombrie 2010, să devină membri ai
autoguvernării românești.
Ca cetățeni cu drept de vot, loiali acestui stat,
facem apel la partidele parlamentare ca, în timpul
cel mai scurt cu putință, să pună capăt fenomenului etnobiznisului și să facă tot posibilul pentru
dispariția autoguvernărilor pseudo-românești.
Cerem Guvernului Republicii Ungare să
examineze în ce măsură corespunde sistemul
autoguvernamental actual din Ungaria celor
stipulate în articolul al treilea, paragraful întâi
din Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale: „Orice persoană aparținând unei
minorități naționale are dreptul să aleagă liber
dacă dorește să fie tratată sau nu ca atare, și nici
un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea
alegere ori din exercițiul drepturilor legate de
aceasta.”, respectiv celor menționate la punctul
35, articolul 3, paragraful 1 al raportului realizat
de comisia de experți care a prelucrat sus-amintita
Convenție-cadru: „Acest paragraf nu implică
dreptul vreunui individ de a alege arbitrar să
aparțină oricărei minorități naționale. Alegerea
subiectivă a individului este inseparabil legată
de criterii obiective, relevante pentru identitatea
persoanei.”
Cerem Comisarului pentru minorități naționale
și etnice din Parlamentul Republicii Ungare să
supună expertizei abuzurile din locațiile amintite
mai sus.
Prezenta petiție va fi înaintată domnului
dr. Orbán Viktor, prim-ministru al Republicii Ungare, partidelor politice din Parlament,
comisiilor de experți, domnului dr. Kállai Ernő,
ombudsman cu problemele minorităților, precum și domniei sale Traian Băsescu, președintele
României și organizațiilor de resort din România.
Jula, 18 septembrie 2010
(Petiția a fost semnată de toți candidații UCRU
la alegerile minoritare, care au fost prezenți la
ședința din 18 septembrie 2010)
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Al cincilea ciclu de autoguvernări
românești, decis tot de ne-români
Pentru alegerile din 3 octombrie 2010, în
total 9 asociații au desemnat candidați pentru
formarea autoguvernărilor românești locale.
Dintre acestea, 3 organizații au avut candidați care au fost deputați în autoguvernările
țiganilor. Aceste organizații sunt următoarele: 1. Asociația pe Țară pentru Reprezentarea Intereselor Românilor din Ungaria
(AȚRIRU) – Magyarországi Románok
Országos Érdekképviseleti Egyesülete
(MROÉE), cu sediul la Chitighaz, piața Fő
nr. 2, președinte: Gulyás György. (O remarcă
interesantă: președintele AȚRIRU este acel
Gheorghe Gulyas, care este și vicepreședintele AȚRU, iar vicepreședinte al AȚRIRU este
acel Traian Kreszta, care este președinte al
AȚRU.) 2. Asociația Română din Budapesta
(ARB) – Budapesti Román Egyesület (BRE),
cu sediul în Budapesta, sect. VI, str. Rózsa
nr. 48, președinte: Roxin Anna. 3. Uniunea
Democratică Maghiaro-Română (UDMR) –
Magyar–Román Demokratikus Szövetség
(MRDSZ), cu sediul în Budapesta, sect. XVI,
str. Akácfa nr. 52, președinte: Papp Zoltán
(Acel Papp Zoltan, care în 1998 a reușit să
împiedice, prin boicot, de două ori înființarea
AȚRU).
Ziua alegerilor i-a găsit pe românii din
Ungaria din nou într-o situație controversată,
așa cum au fost după aceea și rezultatele.
La alegerile din 3 octombrie au fost aleși
în total 284 de deputați în autoguvernările
românești din Ungaria. S-au ținut alegeri
românești în 72 de localități, dintre care întrun singur loc alegerile nu au fost valide: în
orașul Törökbálint (jud. Pesta) unul din cei
patru candidați nu a primit niciun vot, astfel
votarea a fost invalidă.
S-au înființat autoguvernări românești în
71 de localități: 22 în județul Bichiș, 17 în
sectoarele din Budapesta, 14 în județul Bihor,
7 în județul Ciongrad, 5 în județul BorsodAbaúj-Zemplén, 3 în județul Pest, și câte 1
în județele Baranya, Győr-Moson-Sopron și
Szabolcs-Szatmár-Bereg.
În lupta electorală dintre cele 9 asociații
de desemnare cei mai mulți deputați i-a avut
Asociația pe Țară de Reprezentare a Intereselor Românilor din Ungaria (AȚRIRU) – 122
de deputați. Pe locul doi, cu 70 de candidați,
s-a clasat Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU). Pe locul trei a ajuns
Asociația Română din Budapesta (ARB) – 50
de deputați. Locul patru i-a revenit Uniunii
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Autoguvernărilor Românești din Județul
Bihor (UARJB), cu un număr de 16 deputați
bihoreni. Pe locul cinci s-a clasat Societatea
Culturală a Românilor din Budapesta (SCRB),
cu 12 deputați. Controversatele organizații,
Uniunea Democratică Maghiaro-Română
(UDMR), condusă de Papp Zoltán din Budapesta, a avut 8 deputați, iar Asociația Română
de Șanse Egale pentru Arte și Științe Corvinus din Budapesta (ARȘEAȘCB) a avut 4
deputați. Câte un deputat au reușit să obțină
Uniunea Românilor din Bichișciaba (URB) și
Asociația de Dansuri pentru Păstrarea Tradițiilor din Aletea (ADPTA).
Cei 284 de deputați aleși pe 3 octombrie
2010 au devenit electorii alegerilor din ianuarie 2011, când s-a votat componența autoguvernărilor românești teritoriale și pe țară.
Aceștia au fost chemați la urne pe 9 ianuarie 2011. S-a stabilit de către Biroul Electoral Național, că Autoguvernarea pe Țară a
Românilor din Ungaria va fi alcătuită din
25 de deputați. Pentru alegerea autoguvernării pe țară au concurat trei organizații de
desemnare. Pe baza procentelor obținute prin
votul electorilor, rezultatul a fost următorul:
AȚRIRU – 11 deputați, UCRU – 10 deputați,
iar ARB a avut 4 membri în noua Autoguvernare pe Țară a Românilor din Ungaria. La
ședința de constituire a noii Autoguvernări
pe Țară s-a ales, cu ajutorul voturilor budapestanilor, ca noua conducere să fie cea veche,
adică Traian Kreszta să rămână președinte,
iar Gheorghe Gulyas, vicepreședinte. Prețul
cerut de lidera listei ARB, Anna Roxin, pentru acest vot a fost ca deputații budapestani
să primească Comisia de relații externe și
mass-media.
După această ședință, Uniunea Culturală
a Românilor din Ungaria a remis un comunicat prin care constată cu îngrijorare că
„vechea-noua conducere a Autoguvernării
Românești pe Țară nici în continuare nu
se delimitează de acei ne-români, a căror
prezență în autoguvernările minoritare
românești jignește comunitatea românilor
din Ungaria. Acest lucru s-a dovedit din nou
și la ședința de constituire a Autoguvernării Românești pe Țară din 8 februarie 2011,
când cei 11 deputați ai Asociației pe Țară
pentru Reprezentarea Intereselor Românilor
din Ungaria (AȚRIRU, președinte: Gulyás
György, vicepreședinte: Kreszta Traján) au
complotat cu cei 4 deputați ai Asociației
Române din Budapesta (ARB, președinte:
Roxin Anna), despre care se cunoaște că nu
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aparțin comunității românești din Ungaria.
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria are 10 deputați în noua Autoguvernare
Românească pe Țară.
Toți cei 10 deputați UCRU resping și se
delimitează în mod categoric de fenomenul
etnobiznisului, de toate acele atacuri care
blochează exercitarea drepturilor comunitare ale naționalității române, pun în pericol
instituțiile românești și distrug sentimentul
identitar al românilor.
Protestăm împotriva faptului că vechiinoii conducători (președinte: Kreszta Traján,
vicepreședinte: Gulyás György) ai Autoguvernării Românești pe Țară legitimează
etnobiznisul. Faptele lor sunt cu atât mai
grave cu cât sunt comise în calitate de conducători ai autoguvernării pe țară. Este bine
cunoscut faptul că la alegerile din 3 octombrie
2010 s-au înființat mai multe autoguvernări
românești, mai ales în județul Borsod-AbaújZemplén și în sectoarele budapestane, între ai
căror reprezentanți se găsesc în număr mare
țigani sau unguri din Ungaria și unguri din
România. Aceștia au candidat cu sprijinul
AȚRIRU și ARB.
Cerem autoritățile responsabile pentru
problemele naționalităților din Ungaria să
cerceteze responsabilitatea conducătorilor
Autoguvernării Românești pe Țară în răspândirea fenomenului etnobiznisului.”
Petiția a fost trimisă atât premierului
țării, ombudsmanului și responsabililor din
Ungaria, cât și lui Traian Băsescu, președintele României și autorităților de resort din
România.

O nouă modificare a Legii
Legislativul ungar a început imediat după
alegerile parlamentare din 2010 elaborarea
unor noi modificări ai Legii minorităților din
1993. Varianta modificată, care de pe acum se
numea Legea Naționalităților (neglijând în
viitor folosirea termenului de minoritar), a
fost aprobată de Parlamentul de la Budapesta
pe data de 19 decembrie 2011. Aceasta a intrat
în vigoare de la 1 ianuarie 2012, odată cu noua
Constituție a țării.
Autoritățile declarau că noua Lege a Naționalităților va asigura mai multe drepturi
și va îngreuna abuzurile. Conform noii legi,
următoarele alegeri de autoguvernări ale
naționalităților, din 2014, se puteau ține
numai pe baza rezultatului recensământului
din anul 2011.
În textul legii nu mai figurează cuvântul
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„minoritate”, ci se vorbește numai despre
naționalități. Ministerul Administrație
Publice și Justiției, care a înaintat proiectul
de lege, a motivat această schimbare de
nume prin faptul că, în viitor, nu vor să se
gândească la naționalități în relația minoritate-majoritate, ci vor să accentueze valorile
culturale ale grupurilor etnice care trăiesc în
această țară și prin care îmbogățesc cultura
maghiarilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2012
nici autoguvernările nu se mai numesc autoguvernări minoritare, ci autoguvernări de
naționalitate.
S-a spus că a fost mare nevoie de această
nouă lege, în primul rând pentru că, în ultimii ani, foarte mulți au abuzat de drepturile
asigurate naționalităților, fiind vorba de
persoane care nu aparțineau comunității
respective. Noua lege stabilea că, începând
din 2014, numai în acele localități se vor putea
ține alegeri, unde la recensământul din 2011
minimum 30 de persoane s-au declarat de
aceeași naționalitate. Începând cu anul 2014,
registrele naționalităților vor fi publice, dar
numai pentru organizațiile care vor desemna
viitorii candidați.
Noua lege asigura pentru naționalități
posibilitatea de a obține mandate favorizate în autoguvernările locale, dar revine
și la acea formulă dinainte de modificarea
din 2006, conform căreia autoguvernările
de naționalitate se vor putea transforma
în „autoguvernări locale de naționalitate”.
Condițiile pentru această transformare sunt
ca jumătate din electori să fie incluși și în
registrul naționalității, precum și faptul ca
minimum jumătate din consilierii locali aleși
să fie de naționalitate. Dacă în registrul de
naționalitate dintr-o anumită localitate sunt
înscriși sub 100 de persoane, autoguvernarea de naționalitate va avea 3 membri. Dacă
în registru sunt peste 100 de persoane, autoguvernarea va fi compusă din 4 membri.
Prin noua lege, sunt recunoscute ca drepturi comunitare tradițiile istorice, îngrijirea
și îmbogățirea limbii, culturii, folosirea
numelor geografice în limba naționalității.
Tot aici sunt amintite și drepturile la educație în limba maternă, drepturile de înființare
și întreținere a instituțiilor de învățământ
pentru naționalități, precum și drepturile
de legături internaționale. Legea întărește
și drepturile lingvistice ale naționalităților.
Sunt considerate în Ungaria ca limbi de naționalitate limbile bulgară, beașă sau romani,
greacă, croată, poloneză, germană, armeană,
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română, rusină, sârbă, slovacă, slovenă și
ucraineană, dar în cazul romilor și a armenilor și limba maghiară. Legea Naționalităților
asigură înființarea și dezvoltarea colecțiilor
muzeale, sprijină editarea de cărți și publicații periodice în limbile naționalităților,
încurajează activitățile bisericești în limbile
naționalităților.
Tot noua lege asigură, după 20 de ani de
promisiuni, câteun reprezentant în Parlament
pentru fiecare naționalitate recunoscută prin
lege. Însă, condițiile fiind atât de aprige (în
jur de 20–22.000 voturi), inclusiv naționalitățile mai numerice (nemții și țiganii) vor avea
șanse minime să trimită deputați cu drepturi
depline în Parlament, ceilalți mulțumindu-se
doar cu câteun loc de așa-numit „purtător de
cuvânt”.
Exact așa s-a și întâmplat. La alegerile din
6 aprilie 2014, nici o minoritate nu a obținut
înregistrările necesare pentru a trimite un
deputat în Parlament și s-au mulțumit cu
câte un loc de purtător de cuvânt. La cele
mai multe naționalități, inclusiv la români,
în capul listei s-a aflat președintele autoguvernării pe țară. (În întocmirea listei de
minimum trei candidați a avut exclusivitate
autoguvernarea pe țară a fiecărei naționalități.) Registrul central al naționalităților,
gestionat de Biroul Electoral Național, s-a
deschis pe 1 ianuarie 2014. Din acel moment
naționalitățile au putut să se înscrie pentru
alegerile din anul 2014. Cei care doreau să
voteze și la alegerile parlamentare pe lista
naționalității lor, trebuia să bifeze o rubrică
în plus. Dacă nu făceau asta, dreptul lor de a
vota și a fi ales ca minoritar se reducea numai
la alegerile locale din toamnă.

Ultimele alegeri, sub semnul
plictiselii
Toate cele 13 naționalități au reușit să trimită în Parlament doar purtători de cuvânt.
Aceștia nu au drept de vot la ședințele parlamentare, au drepturi mult mai reduse decât
ceilalți parlamentari, nu pot forma grup parlamentar și pot lua parte doar în munca unei
comisii speciale formate pentru naționalități.
Cum au votat românii pe 6 aprilie 2014?
Pentru lista românească, condusă de Traian
Kreszta, actualul președinte al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, au
votat în total 354 dintre cele 647 de persoane
înscrise în registrul românesc central de la
Biroul Electoral Național. Lista românească
a obținut locul al șaselea dintre toate națio-
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nalitățile, în fruntea clasamentului aflându-se
nemții, cu 11.189, urmați de romi cu 3.984 de
voturi.
Cercetând datele înregistrate în localitățile
tradiționale cu populație românească din
județul Bichiș, aflăm că cei mai mulți, 72 la
număr, au votat la Chitighaz, localitate care
este urmată de Bătania, cu 56 de voturi. Pe
locul trei se află Aletea, cu 32 de voturi, apoi
urmează Jula, cu numai 30 de voturi.
La Micherechi, localitate cu majoritate
covârșitoare românească, au votat pentru
lista Autoguvernării pe Țară numai 12 persoane. E interesant însă că, la Otlaca-Pustă,
un sat fondat de români acum mai bine de
un secol, nicio singură persoană nu a votat
cu lista românească.
În județul Bihor, cei mai mulți au votat
la Săcal, 11 la număr. La Apateu și Bedeu
numai câte un singur alegător a sprijinit lista
românească.
În județul Ciongrad, în singura localitate cu
populație românească autohtonă, la Cenadul
Unguresc, lista Autoguvernării pe Țară a fost
votată de 2 alegători.
În orașul învecinat, la Macău, au votat 11.
Lista Autoguvernării pe Țară a Românilor
din Ungaria a inclus în total trei nume, pe
locul 2 figurând Tiberiu Juhasz (șeful Oficiului AȚRU) din Jula, iar pe locul 3 doamna
Elena Silaghi (directoarea școlii) din Bedeu.
La recensământul din 2011, în Ungaria
640 de mii de persoane s-au declarat aparținătoare vreunei minorități. Dintre acestea,
35.000 au răspuns măcar la o singură întrebare (dintre cele patru) că au vreo legătură
cu originea, limba, cultura românească. Dacă
luăm în calcul aceste date de la recensământ,
se poate constata că doar 1% din românii din
Ungaria au votat pe 6 aprilie 2014 lista AȚRU
pentru Parlament.
Pentru alegerile de autoguvernări minoritare din 12 octombrie 2014, naționalitățile s-au
putut înregistra până pe 26 septembrie. Noile
alegeri s-au ținut pe baza Legii Naționalităților din 2011, care a cuprins multe noutăți.
Principalele schimbări a fost următoarele:
– Alegerea se face pe o perioadă de 5 ani.
– Alegeri pentru autoguvernări locale
românești se puteau ține numai în acele
localități (sate sau orașe) din Ungaria unde
la recensământul din 2011 s-au declarat minimum 25 de români (Limita de 30, stabilită
inițial prin lege, s-a modificat la cererea mai
multor lideri de naționalitate). Acest lucru
este valabil și pentru sectoarele din Capitală.

25

– Alegeri pentru autoguvernarea românească pe țară se vor ține indiferent de numărul autoguvernărilor locale.
– La alegerile de autoguvernări de naționalitate din Ungaria vor putea vota și vor
putea fi aleși numai acei cetățeni maghiari cu
domiciliu stabil în Ungaria, care s-au înscris
pe listele de naționalitate. Înregistrarea pe
aceste liste se poate face (la primării, prin
Internet sau prin corespondență) începând
de la 1 ianuarie 2014.
Cei care s-au înscris în anul 2014 în registrul
românilor vor rămâne acolo pe veci sau până
când nu vor cere ei personal să fie șterși! Cei
care se șterg, nu se pot înscrie în registrul altei
naționalități.
– Lista cu registrul naționalităților va fi
publică. Organizațiile românești care vor
desemna candidați pentru alegeri vor avea
dreptul să știe cine sunt alegătorii români.
– Autoguvernările locale românești vor
fi alcătuite din 3 membri, dacă în registrul
românesc al localității respective s-au înscris
mai puțini de 100 de membri. În caz că s-au
înregistrat peste 100 de români, autoguvernarea românească va avea 4 membri.
– Autoguvernările teritoriale (județene și
pe capitală) vor avea 7 membri.
– Autoguvernările pe țară vor avea 15
membri, dacă numărul alegătorilor (persoane
înscrise în registru) este sub 5000. În caz că
numărul alegătorilor este între 5 și 10 mii,
autoguvernarea pe țară va avea 23 de membri,
între 10 și 25 de mii – 31 membri, între 25 și
50 de mii – 39 de membri, iar dacă numărul
alegătorilor este peste 50 de mii, autoguvernarea pe țară va fi alcătuită din 47 de membri.
– La alegerile minoritare numai organizații
minoritare pot desemna candidați.
– Pentru valabilitatea unei candidaturi, un
candidat are nevoie de recomandările a minimum 5% a alegătorilor înscriși în registru, sau
minimum 5 recomandări.
– Liste teritoriale și naționale numai organizații minoritare au dreptul să întocmească,
fiind nevoie de recomandările a minimum 2%
a alegătorilor.
– Alegerile de autoguvernări minoritare
se vor ține în aceeași zi cu alegerile locale
din Ungaria. Persoanele înscrise în registrul
românilor vor vota în acea zi atât pentru
deputații în autoguvernarea românească
locală, cât și teritorială și pe țară. Alegerile
vor avea o singură rundă.
Posibilitatea de a vota direct pentru toate
listele, deci nu doar de către electori cum a
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Români
la recensământ

Români
în registru

fost până acum, a adus „pofta” mai multor
români din satele românești tradiționale pentru a se înregistra.
Până la termenul de 26 septembrie, în registrul naționalităților au fost înscriși 241.289
cetățeni. Dintre aceștia, 5118 au fost românii.
Alegeri românești s-au ținut în 44 de localități
din țară și 18 sectoare din Budapesta, acolo
unde au fost depuse liste pentru alegerile de
autoguvernări românești. În tabelul de mai
jos am adunat numărul românilor de la recensământul din anul 2011, precum și numărul
celor care s-au înregistrat ca români pentru
alegerile din 12 octombrie 2014.
Români la recensământ* și români înregistrați pentru alegeri în localitățile unde
există autoguvernări românești
(*care au răspuns „român” la minimum
una dintre întrebări)

Budapesta, Sectorul III
Budapesta, Sectorul IV
Budapesta, Sectorul V
Budapesta, Sectorul VI
Budapesta, Sectorul VII
Budapesta, Sectorul VIII
Budapesta, Sectorul IX
Budapesta, Sectorul X
Budapesta, Sectorul XI
Budapesta, Sectorul XII
Budapesta, Sectorul XIII
Budapesta, Sectorul XIV
Budapesta, Sectorul XV
Budapesta, Sectorul XVI
Budapesta, Sectorul XVII
Budapesta, Sectorul XVIII
Budapesta, Sectorul XIX
Budapesta, Sectorul XXI

485
412
150
209
428
622
376
632
528
125
663
557
440
312
361
438
262
335

88
25
26
12
39
73
21
37
14
14
74
38
37
44
18
12
22
52

Județul Pesta
Budaörs
Bugyi
Érd
Gyál
Maglód
Százhalombatta
Szentendre
Törökbálint

131
99
419
223
75
81
84
69

25
8
12
7
5
50
6
9

Județul Bichiș
Aletea
Bătania
Bichiș
Bichișciaba
Chitighaz
Crâstor

271
505
58
396
1050
66

208
169
17
49
619
49

Localitatea

Jula
Körösnagyharsány
Kötegyán
Leucușhaz
Medgyesegyháza
Micherechi
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Orosháza
Otlaca-Pustă
Șercad
Újkígyós

974
28
35
87
81
1637
37
69
78
93
130
39

407
32
6
51
70
1119
38
44
17
166
80
12

Județul Bihor
Apateu
Bedeu
Biharkeresztes
Dobrițân
Săcal
Leta Mare
Peterd
Mezősas
Pocei

137
117
183
739
188
59
63
38
124

53
125
40
41
148
29
38
64
85

Județul Borsod-Abaúj-Zemplén
Múcsony

26

27

Județul Ciongrad
Apátfalva
Csanádpalota
Cenadul Unguresc
Macău
Nădlac
Seghedin

67
39
238
220
29
588

27
44
49
47
34
28

Județul Győr-Moson-Sopron
Győr

227

39

Județul Szabolcs-Szatmár-Bereg
Mátészalka

57

59

La alegerile din 12 octombrie 2014, în autoguvernările românești din Ungaria, au fost
aleși în total 220 de deputați. Dintre aceștia,
15 vor forma Autoguvernarea pe Țară, 32 vor
fi deputați în autoguvernările județene, iar
173 de persoane vor reprezenta noile autoguvernări, care urmează să se constituie în 43
de localități din Ungaria și în 18 sectoare din
Budapesta. Alegeri românești s-au ținut în 62
de locuri (cu cele 18 sectoare budapestane cu
tot), dintre care, într-un singur loc, alegerile
nu au fost valide, și anume în localitatea
Mezőhegyes, din județul Bichiș, unde au mers
la vot doar două persoane, care au votat însă
greșit, astfel votarea a fost invalidă.
La români, în lupta electorală din toamna
anului 2014 au participat 5 asociații de desemnare a candidaților. Cei mai mulți deputați
locali, 96 la număr, i-a avut Alianța pentru
Românii din Ungaria (ARU), care va avea în
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Autoguvernarea pe Țară a Românilor 7 deputați. Pe locul doi se situează Asociația Română
din Budapesta (ARB), cu 74 de deputați locali,
care în AȚRU va avea doar 2 deputați. Asociația Românilor din Micherechi se situează pe
locul trei în funcție de numărul deputaților
care sunt în număr de 50, însă în AȚRU va
avea 6 deputați. Asociația pe Țară de Reprezentare a Intereselor Românilor din Ungaria
(AȚRIRU), organizația care în anii anteriori
a avut cei mai mulți deputați, la alegerile de
anul acesta are doar 10 deputați locali. Uniunea Democratică Maghiaro-Română (UDMR)
are în total 8 deputați dintre care 2 pe lista pe
Capitală.
Membrii aleși în Autoguvernarea pe
Țară a Românilor din Ungaria pe perioada
2014–2019: Kreszta Traján (ARU), Juhász
Tibor (ARU), Borbély Erika Mária (ARU),
Petrusánné Patka Mária (ARU), Czeglédiné
Gurzó Mária (ARU), Vetróné Negreu Mariana Florica (ARU), Szilágyi Lászlóné (ARU),
Netye Bertold (ARM), Árgyelán Elvira
(ARM), Tát Margit (ARM), Dr. Csotye János
(ARM), Dr. Ruzsa György (ARM), Zombai
Károlyné (ARM), Roxin Anna (ARB), Bálint
István (ARB).
Viitoarea Autoguvernare pe Țară va avea
doar 15 membri, față de 25, câți au fost până

acum. Cele 15 locuri au fost ocupate pe baza
procentelor voturilor obținute de către organizațiile de desemnare. Astfel, Alianța pentru
Românii din Ungaria (ARU) a primit 1573
voturi, Asociația Românilor din Micherechi
(ARM) 1354 voturi, iar Asociația Română din
Budapesta (ARB) 337 voturi.
***
În zilele în care terminăm de scris acest
material vast despre autoguvernările și alegerile românilor din Ungaria, este perioada
de înființare a noilor autoguvernări locale
și teritoriale, alese în 12 octombrie 2014.
Noua Autoguvernare pe Țară a Românilor
din Ungaria se va constitui în termen de 30
de zile. Cine ne va conduce în următorii 5
ani? Depinde de dorința de dialog a părților
câștigătoare. Încotro se va înclina balanța? În
acest moment încă nu se știe. Cert este că atât
în rândurile ARU cât și la ARM se găsesc în
majoritate oameni reprezentativi din comunitatea noastră. Vom vedea zilele următoare
dacă aceștia sunt convinși de responsabilitatea pe care o poartă pentru viitorul acestei
comunități sau vor sta fiecare în buncărele lor
și vor lăsa ca și în continuare cheia soluției
să rămână în mâna celor doi deputați din
Budapesta. Ar fi cea mai proastă decizie. Și
probabil și cea mai scumpă.

NOT E
1. Robert D. Kaplan: Fantomele Balkanilor – O călătorie în istorie, Editura ANTET, 2002.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló
1993. évi LXXVII. Törvény (Legea LXXVII, din
anul 1993 cu privire la minoritățile naționale și
etnice).
3. Expresia de „autoguvernare” apare în traducerea
oficială a Legii pentru minorități. În administrația
publică din România nu există această denumire,
care – de fapt – acoperă sensul consiliilor locale.
4. În continuare vom utiliza varianta prescurtată a
denumirii Autoguvernării pe Țară a Românilor
din Ungaria, care acoperă sensul unui consiliu
național.
5. În termen anglo-saxon, comisarul parlamentar se
numește „ombudsman”. În limbajul administrativ
din Ungaria s-au încetățenit ambele variante.
6. De altfel, termenul este absolut greșit, pentru că,
inițial, el s-a folosit în Statele Unite ale Americii
pentru a defini un anumit fel de comerț, desfășurat între parteneri aparținători aceleiași etnii. În
Ungaria s-a încetățenit mulțumit intrării în uz prin
mass-media și azi, sub „etnobusiness” se înțeleg
acele abuzuri electorale prin care anumiți indivizi
se angajează la reprezentarea unei minorități
numai din cauza avantajelor materiale.
7. În mod bizar, prescurtarea este identică cu cea a

organizației maghiarilor din România, dar evident
că nu are nimic în comun cu aceasta.
8. Prima ședință constituantă a avut loc la 1 februarie
1999.
9. Giula este denumirea românească, folosită de
comunitatea românilor din Ungaria pentru orașul
Gyula, un centru cultural și social al românilor
din zonă.
10. Efectivul exact al acestora nu se poate stabili, pentru că în timp ce Papp susține că toți aparțineau
organizației lui, mai mulți dintre aceștia s-au
delimitat, cel puțin prin declarații, de persoana
președintelui UDMR.
11. A doua încercare a constiturii AȚRU a avut loc
pe data de 8 februarie 1999, la Primăria Generală
din Capitală.
12. § 35 (b) a Legii pentru Minoritățile Naționale și
Etnice regelementează condițiile înființării autoguvernărilor pe țară ale minorităților.
13. Cele trei declarații au fost date pentru emisiunea
din 10 februarie 1999 a Ecranului nostru.
14. Scrierea menționată a fost publicată în numărul
din 28 februarie 2003 (Nr. 9, pag. 4) a Foii românești.
15. A Magyar Köztársaság Kormánya T/9126 számú
törvényjavaslata. (Proiectul de lege nr. T/9126 al
Guvernului Republicii Ungare).
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Maria Berényi

Scrierile publicistice ale lui
Mihai Eminescu în revistele
Familia, Albina şi Federaţiunea
din Budapesta
,,Trebuie să fim puși pe picior de naţiune egal îndreptăţită’’)
(M. Eminescu)
Cu toate că și-a dedicat o mare parte din
viață gazetăriei, Mihai Eminescu a intrat
în conștiința colectivă a poporului român
aproape exclusiv ca poet. În consecință, spre
deosebire de creația literară propriu-zisă,
publicistica eminesciană a început să fie
supusă unei analize, care să-i evidențieze
conținutul și valoarea stilistică, doar în ultimii
ani, fapt cu atît mai straniu, cu cît Eminescu
nu și-a recunoscut, în mod oficial, decît o
singură profesiune, aceea de jurnalist.
Publicistica, cealaltă dimensiune a operei
sale, care impune un Eminescu angajat în problemele acute ale timpului său, a fost, în mod
paradoxal, marginalizată sau chiar ignorată
sistematic de către majoritatea comentatorilor
operei sale, ceea ce a generat o apreciere unilaterală a scrisului său, deși numai împreună
ele pot oferi o imagine completă a creativității
eminesciene.
Nu prea există lucrări de specialitate, care
să analizeze jurnalismul politic eminescian
pornind de la primele sale articole publicate
în anul 1870, continuînd cu desfășurarea politică internă și internațională a principalelor
teme jurnalistice abordate de Eminescu și
care să se oprească odată cu ultimele articole,
ce văd lumina tiparului la începutul anului
1889.
Activitatea sa jurnalistică ne descoperă și
un spirit de polemist bine ancorat în realitățile
vremii. Debutul său în presă a avut loc încă
de pe vremea cînd era student la Viena, cînd
publică în revista Albina din Pesta, nr. 7/19
și 9/21 din ianuarie 1870, articolul O scriere
critică. În același an, în revista Familia, tot
din Pesta, publică Repertoriul nostru teatral,
semnat cu inițiale. Încă din aceste articole, ce
aveau un conținut cultural, dar se refereau și
la viața românilor din Imperiul Habsburgic,
descoperim spiritul de polemist, accentuat
de siguranța și aplombul, pe care i le ofereau

vîrsta: avea doar 20 de ani. Trei luni mai tîrziu, sub pseudonimul Varro, publică în ziarul
Federațiunea din Pesta, primele articole cu
cartacter politic: Să facem un congres, În unire
e tăria și Echilibrul. Avînd o tentă naționalistă,
atrag, pe loc, poetului o citație în fața procurorului public din Pesta. E clar că spiritul
său de dreptate precum și convingerile sale
îl fac să se exprime fără echivoc în chestiuni
cît se poate de delicate, așa cum era problema
națională.1
Cercetătorii operei eminesciene sînt încă
datori cu deslușirea „enigmei” care se leagă
și continuă să țină în negură debutul la Pesta,
tocmai la Pesta, al poetului național al românilor. De ce în reviste românești din Pesta și-a
publicat Eminescu primele poezii și scrieri
politice? De ce nu în „dulcea Bucovină”,
unde s-a născut și și-a făcut studiile elementare și gimnaziale? De ce nu în vreo revistă
ieșeană? De ce nu la București sau Brașov,
unde apăreau revistele lui George Bariț, întemeietorul ziaristicii române transilvănene,
cunoscute în toate provinciile populate de
români: Revista de Transilvania și Foaie pentru
minte, inimă și literatură? Avem de a face cu
un caz întîmplător sau o opțiune conștientă
din partea lui Eminovici, nume a cărui obîrșie
se pierde în negura trecutului? La debutul
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literar din Familia lui Iosif Vulcan, Eminescu
avea 16 ani, la cel publicistic din Federațiunea
lui Alexandru Roman, avea 20 ani.
Studiile și edițiile critice ale operei, celui
care a fost „omul deplin al culturii românești” (C. Noica), „cea mai înaltă încorporare
a inteligenței române” (Titu Maiorescu) și
„expresia intregrală a sufletului românesc”
(N. Iorga), au evidențiat trei perioade ale
publicisticii sale: prima, timpurie (1870–
1876), cînd a publicat la Federațiunea, Familia,
Albina, Convorbiri Literare și Românul; a doua,
a maturității, de la Curierul de Iași (1876–1877)
și cea de-a treia, a apogeului, (1877–1883), de
la oficiosul conservator Timpul.
Din vasta tematică istorică, eu în acest studiu, mă opresc, la începuturile publicistice
istorice eminesciene, mai precis la debutul
său în publicistică, la vîrsta de 20 de ani. Tema
a constituit-o soarta românilor din Ardeal și
Ungaria, după trei ani de la nefireasca alcătuire statală a „bicefalismului austro–ungar”,
situație cunoscută, în mod deosebit, prin
șederea sa la Blaj, în vara anului 1866, și prin
drumurile sale ardelene, cu trupele românești
de teatru, în anii 1867–1869.

Familia
Familia. Foaie enciclopedică și beletristică cu
ilustrațiuni. Apare de trei ori pe lună, la Pesta
(5 iunie 1865 – 17 aprilie 1880) și Oradea (27
aprilie 1880 – 31 decembrie 1906). Proprietar,
editor și redactor responsabil: Iosif Vulcan. La
Familia vor mai funcționa ca redactori, de-a
lungul anilor: I. Grozescu, Al. Moldovan, V.
Papp, I. C. Drăgescu, Francisc Hossu-Longin
și după 1900, Emil Isac. Revista apare în tipografia lui Érkövi, Galgóczi și Kocsi (Pesta) și în
tipografia lui Eug. Hollóssy (Oradea).
La începutul lunii aprilie 1865, tînărul Iosif
Vulcan (avea numai 24 de ani) adresa Prefecturii poliției din Pesta o cerere pentru editarea
unei reviste. El schița și un program editorial,
precum se cerea din partea autorităților.
Revista dorea să contribuie la răspîndirea unor
cunoștințe generale, mai ales de artă și literatură; orice luare de poziție politică era exclusă.
Afirmația, că Familia se va feri de politică a
fost, fără îndoială, o declarație formală, făcută
pentru a se cîștiga bunăvoința autorităților și,
poate, pentru a atrage pe cititorii indiferenți
la frămîntările politice ale epocii. Vulcan știa
foarte bine că acțiunea socială și culturală, pe
care o inițiase prin editarea revistei, va avea
puternice ecouri politice, așa cum se întîm-

plase în cazul mai multor reviste ardelene.
Familia nu a enunțat un program în primul
număr, dar, într-o scrisoare, către George
Barițiu, datată la 9 aprilie 1865, Iosif Vulcan a
precizat scopul revistei astfel: „Această foaie
va aduce portretele bărbaților mai vestiți cu
biografiile lor, poezii și novele originale și traduceri de la poeții și literații cei mai renumiți
ai Europei, mai departe dizertațiuni scrise în
stil ușor despre istorie, limbă, estetică etc. etc.”
Vulcan, care se considera un continuator al
liniei publicistice ardelene, stabilite de George
Barițiu și de Timotei Cipariu, un continuator
al propriei sale activități de la periodicele
budapestane, Umoristul, Gura satului, Concordia
și Aurora română, la care colaborase între anii
1861–1865, nu s-a mai crezut obligat, să publice
un nou program.
Deși atît de tînăr, publicistul și scriitorul,
care își asuma sarcina dificilă de a face să
apară, săptămînal, o revistă destinată unui
public larg și divers, nu era deci lipsit de
experiența necesară. Bogata activitate publicistică i-a fost de un real folos în redactarea
revistei. Familia a publicat, timp de patru decenii, biografii, beletristică, studii și articole de
istorie și limbă, folclor, aspecte din știința și
arta contemporană, literatură universală prin
traduceri, știri și informații din viața politică,
socială și culturală românească și străină.
Șirul colaboratorilor este impresionant de
lung: George Barițiu, Timotei Cipariu, Al.
Papiu–Ilarian, Alexandru Roman, At. M. Marienescu, Nicolae și Aron Densușianu, N. Petra–
Petrescu, Gheorghe Sion, B. P. Hașdeu, Ion
Lapedatu, Iulian Grozescu, George Coșbuc,
Al. Vlahuță, Matilda Cugler, Veronica Micle,
Maria Cunțan, Lucreția Suciu, George Murnu,
Octavian Goga, Virgil Onițiu, I.L. Caragiale,
Ioan Slavici, I. Pop-Reteganul, Miron Pompiliu, Ilarie Chendi, N. Iorga și alții.

Debutul literar a lui Mihai Eminescu
La începutul anului 1866, Iosif Vulcan primea la redacția revistei „Familia”, aflată și ea
la primele apariții (fiind editată la Pesta doar
din iunie 1865), o scrisoare însoțită de cîteva
poezii ale unui elev din Cernăuți. Autorul,
care se numea Mihail Eminovici și se recomanda, ca fiind elev „privatist” la gimnaziul
din oraș, ruga a i se publica în revistă primele
sale încercări poetice.
Plăcut surprins de talentul tînărului de
numai 16 ani, Vulcan îi publică una dintre
poeziile trimise, De-aș avea, în numărul 6 din
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25 februarie/9 martie1866, însoțită de o notă
plină de generozitate și de încurajare: „Cu
bucurie deschidem coloanele foaiei noastre
acestui june numai de 16 ani, care cu primele
sale încercări poetice trămise nouă ne-a su[r]
prins plăcut.” De asemenea, la Poșta redacției,
îi comunica următorul mesaj, care trădează
impresia plăcută ce i-a facut-o poezia, dar și
dorința de a continua colaborarea: „Cernăuți.
M.E. Și corespundințe am primi cu bucurie.”
Nu ne este greu să ne imaginăm nerăbda-
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rea cu care „junele” poet a așteptat apariția
exemplarului din Familia, în care să-și vadă
tipărită „încercarea poetică”, dar mai ales
momentul, în care a putut să citească poezia
apărută în numărul 6 al revistei. Va fi avut
însă o tresărire cînd, în dreptul numelui, a
văzut trecut Eminescu și nu Eminovici, așa
cum se semnase el. Ce se întîmplase oare?
Părîndu-i-se că nu are o rezonanță clară românească, Vulcan și-a luat permisiunea de a-l
româniza, transformîndu-l în Eminescu, fără
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a-i da niciun fel de explicații. După o scurtă
chibzuință, poetul a acceptat noua formă a
numelui și din acel moment tot ce a publicat
a semnat numai Mihai Eminescu.2
Peste două decenii, contestat că el i-ar fi
fost nașul literar, Iosif Vulcan arăta în paginile revistei sale („Familia”, nr. 2 din 13/25
ianuarie 1885) motivul, care l-a determinat
să opereze modificarea numelui: „Înainte cu
douăzeci de ani în o dimineață de februarie a
anului 1866, redacțiunea noastră primi o epistolă din Bucovina. Epistola conținea poezii,
primele încercări ale unui tînăr care se subsemna Mihail Eminovici. Comitiva poeziilor
ne mai spunea că autorul lor este de numai 16
ani. Farmecul gingaș al poeziilor, considerînd
și etatea tînără a autorului ne indica un talent
adevărat, care avea un viitor frumos în literatura română. De aceea publicarăm cu plăcere
acele inspirațiuni juvenile, prima apăru în nr.
6 al Familiei din anul acela.
Redactorul însă își permise o mică schimbare. Numele Eminovici nu-i suna bine…
româniză dară numele, modificînd terminațiunea și astfel poeziile acele apărură în foaia
noastră sub numele E m i n e s c u. Autorul
n-a protestat, ba a adoptat însuși acest nume
și semna apoi așa toate poeziile și scrierile
sale în viitor. Astfel fu introdus numele
E m i n e s c u în literatura noastră, scriitorul
acestor șire i-a fost nașul…”
Evident mîndru de descoperirea și de
soluția sa, Iosif Vulcan continuă mărturisirea:
„De atunci o trecut un timp îndelungat. În
intervalul acesta speranțele noastre, care ne
îndemnară să publicăm primele acorduri ale
lirei tînărului începător, se realizează… Cu
bucurie vedem aceasta, căci Familia a fost
cuibul de unde a ieșit acest talent mare, noi
l-am prezentat pentru prima dată publicului,
cu cea mai mare plăcere venim dar să-i aducem tributul stimei, punînd în fruntea acestui
număr portretul său”.3
După publicarea poeziei De-aș avea urmează
o bogată corespondență între cei doi, corespondență care, din păcate pentru istoria
literaturii, nu s-a păstrat. Doar răspunsurile
laconice de la Poșta redacției probează schimbul de misive dintre Vulcan și Eminescu (de
exemplu „Familia” nr. 10 din 15/17 aprilie
1866: „Cernăuți. M.E. Ți-am trămis epistolă
privată”). Ca urmare, în „Familia” nr. 14 din
15/27 mai 1866, apare cea de-a doua poezie
semnată Mihai Eminescu, O călărire în zori,
poezie cu evidente rezonanțe din lirica lui
Bolintineanu.
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Mihai Eminescu îi mai promisese lui Iosif
Vulcan și traducerea nuvelei Lanțul de aur
de Onikel Adam, căruia Vulcan îi răspunde
atît printr-o „epistolă privată”, cît și la Poșta
redacției (numărul 17 din 15/27 iunie 1866:
„Lanțul de aur așișderea va ieși. N-ai primit
epistola noastră? De ce nu ni mai trămiți
nescari poezii?”).
Eminescu răspunde cu promptitudine
solicitării lui Vulcan și, la intervale de 4–5
numere, îi apare cîte o poezie, după cum
urmează: Din străinatate (nr. 21 din 17/29 iulie
1866), La Bucovina (nr. 25 din 14/26 august
1866), Speranța (nr. 29 din 11/23 septembrie
1866) și Misterele nopții (nr. 34 din 16/28
octombrie 1866). Totodată, aflat în această
perioadă la Blaj, poetul lucrează și la traducerea nuvelei, care i se pare prea lungă și de
aceea, la solicitarea lui Vulcan, o trimite pe
fragmente, ce vor vedea lumina tiparului în
cinci apariții consecutive ale Familiei (numerele 33–37 din octombrie–noiembrie 1866).
Anul următor, în paginile revistei îi mai
apar doar două poezii, ambele cu puternică
rezonanță patriotică Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie (nr. 14 din 2/14 aprilie 1867) și La
Heliade (nr. 25 din 18/30 iunie 1867).4
În 1868, Iosif Vulcan îl întîlnește pentru
prima oară pe finul său literar, sufleor în
trupa teatrală a lui Mihail Pascaly, aflată
într-un turneu prin Transilvania. Întîlnirea
are loc în intervalul 6–7/18–19 august 1868,
ocazie cu care, posibil, Eminescu să-i fi înmînat poezia La o artistă, publicată de Vulcan
în numărul 29 (18/30 august 1868) al revistei
Familia. Din nefericire, Vulcan nu amintește
nimic, în notele sale de călătorie, despre întîlnirea și discuțiile purtate cu tînărul poet,
căruia, la numai o lună distanță, îi publică
și poezia Amorul unei marmore (nr. 33 din 19
septembrie/1 octombrie 1868).
Astfel se încheie prima perioadă a colaborării lui Mihai Eminescu cu revista Familia de
la Pesta, acesta îndreptîndu-și în continuare
atenția și creațiile poetice spre Convorbirile
literare de la Iași, revistă care își făcuse simțită
prezența pe piața literară a vremii de aproape
trei ani.5
Cea de-a doua perioadă a colaborării lui
Eminescu la Familia va avea loc după mai bine
de un deceniu de întrerupere a legăturilor.
Între timp, este posibil ca Mihai Eminescu și
Iosif Vulcan să se fi întîlnit la Pesta, în 1871,
cînd acesta se întorcea în țară de la Viena sau
cînd se îndrepta spre Putna, pentru a participa
la serbările jubiliare ale mănăstirii, dar, din
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păcate, nu dispunem de vreo mărturie clară în
acest sens. Pînă în prezent avem doar afirmația lui Iosif Vulcan că s-ar fi întîlnit, apărută
în articolul Suveniruri bucureștene: Seratele
literare la dl. Maiorescu, după participarea la
întîlnirile de la salonul acestuia („Familia”
nr. 6 din 5/17 februarie 1884: „Acolo revăzui
după doisprezece ani pe genialul Eminescu
și pe alți vechi cunoscuți”).6
În 1879, Iosif Vulcan fusese ales membru
corespondent al Academiei Române iar, din
1880, redacția Familiei se mută definitiv la
Oradea. Vulcan face mai multe deplasări la
București și profită de fiecare dată de viața
culturală și socială a Capitalei: vizitează expoziții, vizionează spectacole teatrale, concerte,
ia parte activă la ședințele literare din casa
lui Titu Maiorescu, acceptă invitații în casele
oamenilor de litere, știintă, artă etc.
Profitînd de una dintre aceste ocazii, la 30
martie 1883, Iosif Vulcan participă la serata
Societății „Junimea”, ținută la casa lui Titu
Maiorescu. Aici îl întîlnește pentru a treia
oară pe Mihai Eminescu care, cu acest prilej,
citește șapte poeme, „care au electrizat pe toți
și au fost întîmpinate cu aplauze entuziaste”,
cum avea să afirme mai tîrziu Vulcan, în același număr din „Familia” (6 din 5/17 februarie
1884). La îndemnul lui Maiorescu, Eminescu
îi înmînează poeziile lui Iosif Vulcan, pentru
a fi publicate în revista de la Oradea.
Duiliu Zamfirescu, unul dintre participanții la serată, preciza într-un articol, semnat
sub pseudonimul Don Padil și publicat în
România liberă nr. 1731 din 3 aprilie 1883, că
„Eminescu și-a citit singur un șir de poezii
pregătite pentru revista d-lui Iosif Vulcan,
unele mai frumoase decît altele.”
Predate fie la îndemnul lui Maiorescu, fie
din proprie inițiativă, cert este că cele mai
frumoase poezii eminesciene ajung să vadă
lumina tiparului, treptat, pe parcursul anilor
1883–1884, în paginile revistei în care, cu
șaptesprezece ani în urmă, își făcuse debutul literar. Este vorba despre poeziile S-a dus
amorul (nr. 17 din 24 aprilie/6 mai 1883), Cînd
amintirile… (nr. 20 din 15/27 mai 1883), Adio
(nr. 23 din 5/17 iunie 1883), Ce e amorul? (nr.
29 din 17/29 iulie 1883), Pe lîngă plopii fără soț
(nr. 35 din 28 august/9 septembrie 1883), Și
dacă… (nr. 46 din 13/25 noiembrie 1883) și
Din noaptea (nr. 7 din 12/24 februarie 1884).
Acestea constituie ultimele mărgăritare poetice șlefuite de geniul eminescian și date spre
publicare revistei orădene.7
Gestul lui Eminescu, făcut în casa lui Titu
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Maiorescu din București, în martie 1883, este
echivalentul unui înscris de calitate pentru
întreaga durată, nu numai pentru recunoașterea debutului, ci pentru întreaga durată a
revistei lui Vulcan, pe care Eminescu a parcurs-o mereu, căci o citează de numeroase
ori în articolele sale, din presa de la Iași și
București, cu informații și pasaje, a căror
sursă o spune.
Iosif Vulcan le-a publicat treptat, primele
șase poezii în 1883, ultima în 1884, dar, mai
mult, văzînd și înțelegînd situația poetului,
i-a trimis un onorar, evident din proprie inițiativă. Ceea ce i-a adus din partea autorului
mulțumiri și mărturisiri, ce ne pot părea azi
surprinzătoare, deși nu sub toate punctele,
căci unele se potrivesc cu noile practici ale
zilelor noastre:
„Mult stimate domnule și amice,
Mulțămesc pentru onorariul trimis, cel
dintîi pentru lucrări literare, pe care l-am
primit vreodată-n viață. În România domnește demagogia și în politică și în literatură.
Precum omul onest rămîne aici necunoscut în
viața publică, astfel talentul adevărat e înecat
de buruiana rea a mediocrităților, a acelei
școale, care crede a putea înlocui talentul
prin impertinență și prin admirația reciprocă.
Iartă-mi, stimate amice, acest ton polemic,
dar te asigur că a fost pentru mine o rară
mîngîiere de a mă vedea remunerat dintr-un
colț atît de depărtat al României, din Oradea
Mare, cînd în țara mea proprie nu voi ajunge
nicicînd să însemnez ceva, excepție făcînd
cercul restrîns al cîtorva amici. Ș-apoi, să nu
fiu pesimist !”8
Știrile despre Poet, relatate în toți acești
ani de revista orădeană, sunt numeroase,
unele arătînd preocuparea redacției și a
directorului acesteia pentru suferințele
fizice și materiale prin care trecea Eminescu,
altele, mai optimiste, prezentau ușoarele
ameliorări ale stării sale de sănătate și
chiar reluarea activității. Pentru ca, tot în
numărul susmenționat, dedicat în întregime
memoriei Poetului, Iosif Vulcan să anunțe,
cu sufletul sfîșiat de durere, trecerea Luceafărului poeziei românești la cele veșnice (în
numărul precedent, gata pentru tipar înainte
de 15 iunie, nu mai putuse insera anunțul
morții acestuia): „Națiunea mea, îmbracă
doliu!… Literatura noastră, jelește… Poezie
română, plînge! Vi s-a dărîmat o columnă, vi
s-a stins un luceafăr, vi s-a răpit o podoabă…
Genialul poet Mihai Eminescu a încetat din
viață.”9
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În toți anii de colaborare, revista Familia
a publicat pentru prima dată nouăsprezece
poezii ale lui Mihai Eminescu, un articol și
traducerea unei nuvele. Dacă mai adăugăm
alte șaptesprezece poezii postume originale,
patrusprezece poezii antume, trei creații
populare culese de Poet și o nuvelă, putem
afirma fără teama de a greși că revista Familia
și redactorul ei au contribuit, mai mult ca oricare publicație transilvană, la cunoașterea și
popularizarea operei eminesciene în rîndurile
românilor din această parte a țării. „La noi a
început, dincolo („Convorbiri literare”) s-a
înălțat în zenitul renumelui său și iarăși la
noi a publicat cele din urmă poezii ce a scris,
afirma cu netăgăduită mîndrie Iosif Vulcan
(„Familia” nr. 2 din 13/25 ianuarie 1885).
Activitatea lui Eminescu a început și s-a
încheiat la Familia. La moartea acestuia, în
necrologul său Vulcan scria: „după cum se
știe, noi am introdus pe Eminescu în literatură
și tot la noi s-a reîntors în culmea gloriei sale,
cu 7 din cele de pe urmă și mai admirabile
poesii lirice ale sale. Aici i-a fost leagănul și
mormîntul.”10

Publicistica lui Eminescu
Campania pentru întemeierea unui teatru
românesc în Transilvania s-a intensificat după
turneele lui Millo și Pascaly. La această inițiativă s-au angajat toate sau aproape toate
periodicele românești din Austro–Ungaria, în
măsură diferită, prin redactorii lor sau prin
colaboratorii externi. Între ele, Familia din Pesta
a avut rolul principal. Într-un număr din luna
mai 1869, sînt reproduse cuvintele rostite de
Mihail Kogălniceanu la Galați, care evidențiau
o parte din rosturile teatrului: „Teatrul este
stabilimentul civilizatoriu al poporațiunii.
Teatrul închide crîșmele și cafenelele, teatrul
dă nutremînt spiritului etc.”, cuvinte pe care
redacția le însoțește de următoarea întrebare:
„Oare cînd vom înțelege și noi românii din
Austria ponderozitatea acestor cuvinte? Și cînd
ne vom cugeta serios despre fondarea unui
teatru național, care ni este necesariu ca pînea
de toate zilele?!”
Iosif Vulcan, după o mai îndelungată vizită
la București, ia inițiativa și publică în Familia, în două numere consecutive, articolul Să
fondăm teatrul național (1869). După ce caracterizează teatrul ca pe o înaltă școală morală,
umanitară și patriotică, prin care poate fi
cultivată limba, Vulcan expune posibilitățile
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concrete ale acțiunii de instituire a teatrului
în limba română. Se propune formarea de
comitete filiale, pentru adunarea contribuțiilor bănești, se recomandă organizarea, în
beneficiul fondului de teatru, a unor reprezentații cu actori diletanți (care ar putea fi
îndrumați de M. Millo), a unor concerte și
serbări populare. Se arată că localul teatrului
ar putea fi ridicat la Brașov, unde să fie stagiune de spectacole iarna, iar în restul anului să
fie organizate turnee prin toată Transilvania.
Inițiativa lui Vulcan a fost sprijinită cu
însuflețire de mai mulți intelectuali, printre
aceștia amintim și doi tineri studenți, ambii
colaboratori ai Familiei și ambii influențați de
turneul lui Pascaly, unul ca tovarăș al trupei
iar celălalt ca spectator: Mihai Eminescu și
I. AL. Lapedatu. Primul studia la Viena, al
doilea la Paris. Articolele lor au amplificat
punctul de vedere al lui Vulcan și au relevat
noi aspecte ale problemei,
îndeosebi cu pri11
vire la repertoriu.
Lapedatu, în articolul său intitulat Reuniunile literare și chestiunea teatrală, scrie printre
altele: „Nu ne îndoim, că Românii vor îmbrățișa cu entuziasm fondarea teatrului național
și vor sacrifica spre conferirea lui mijloacele
trebuincioase… căci a sosit timpul ca să scoatem trecutul nostru din paginile istoriei și să-l
întrupăm pe scenă. Cîte figuri uriașe ne-ar
entuziasma patriotismul, văzîndu-le reînviate sub masca actorului. Obiceiurile noastre
românești și dulcea noastră limbă națională
prin scenă vor deveni mai mult proprietatea noastră. Poezia dramatică și muzica vor
înflori pe altarul unei Thalie curat românești.”
Mihai Eminescu, trimite articolul Repertoriul nostru teatral, apărut în Familia nr. 3/1870,
unde, după ce susține ideea editării unui
almanah anual cu lucrări dramatice, arată
necesitatea pregătirii actorilor, căci: „Dacă
repertoriul e sufletul unui teatru, actorii sunt
corpul lui, sunt materia în care se întrupează
repertoriul. Dacă națiunea română se va simți
dispusă de a contribui într-adevăr, și din toată
inima pentru un teatru, care să-i facă onoare,
ea va crea stipendii pentru actori și actorițe.”
Deși titlul face trimitere la aspecte culturale
evidente, subiectul e mai amplu. Discuția se
poartă pe tema înființării unui teatru național,
care este pus la concurență cu academia de
drepturi (facultate de științe juridice). Eminescu intervine acum în polemica dintre partida „tinerilor” și cea a „bătrînilor”, implicațiile socio-politice și naționale fiind evidente:
un teatru avînd rolul de a dezvolta cultura
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și de a-i lega pe români, pe cînd formarea de
juriști ar fi sporit capacitatea acelorași români
de a lupta cu sistemul administrativ și politic
considerat opresiv. Este interesant că printre
combatanți nu au fost și din cei lucizi, capabili
să vadă că cele două instituții nu se exclud!

Albina
Albina. Gazetă cu profil politic și cultural, apare la Viena, de trei ori pe săptămînă
(1866–1869), apoi la Pesta, de două ori pe saptămînă (1869–1876). Redactori responsabili:
Georgiu Popp (1866–1869), Vincențiu Babeș
(1870–1876); editor: Vasile Grigorovița. Pentru
o scurtă perioadă (noiembrie 1871 – martie
1872), responsabilitatea redacției îi revine
poetului Iulian Grozescu. Temporar, au mai
fost redactori I. Sepetianu și profesorul Ioan
Ciocan.
În fruntea Albinei se găseau frații și verii
Mocioni (Andrei, George, Anton și Alexandru) cărora li s-au alăturat Vincențiu Babeș și
George Popa.
Chiar din primul număr, revista anunța
că înțelege și că voește să fie „un organ național, independent și liberal, pentru toate
interesele întregului popor român, adecă o
foaie națională generală”, militînd pentru
interesele întregului popor și adresîndu–se
românilor de pretutindeni, neținînd seama
de deosebirile intelectuale, de cult sau de
starea materială. Dorința Albinei de a fi un ziar
al românilor de pretutindeni nu s-a relevat
numai prin programul său ci, totodată, și prin
modul de difuzare. Chiar de la început, pe
lîngă agențiile transilvănene și bănățene, ea
a intrat în legătură cu librarii și achizitorii de
abonamente de la București, Craiova, Ploiești,
Brăila, Focșani, Iași etc.

„Un nou ziar românesc pentru românii din
Banat și Ungaria era necesar și din alte considerente. În primul rînd era nevoia vădită de
fortificare a frontului jurnalistic românesc din
aceste părți, ale cărui antecedente nu erau atît
de remarcabile ca ale celui din Transilvania,
mai ales în Banat, unde populația românească,
în special intelectualii, resimțea de multă
vreme lipsa unui ziar prestigios, mai legat de
viața și de năzuințele ei. Apoi efortul politic
românesc în ansamblul său cerea înmulțirea
organelor de presă care să-l susțină. Nu trebuie
de asemenea nesocotită nici aspirația românilor ortodocși, din Banat mai ales dar și de la
nord de Mureș, de a avea o foaie, inspirată,
susținută și redactată de cercuri ortodoxe,
deși înverșunarea confesională își tocise mult
ascuțișul.”12
În împrejurările date și în virtutea unor
asemenea cerințe, mai mulți membri ai familiei Mocioni, mînați și de intenția de a fonda
o tribună de difuzare a ideilor lor politice, fac
tot posibilul ca să apară organul de presă mult
dorit. În primul număr a fost publicat un articol
de fond semnat de frații Mocioni, care sprijineau financiar periodicul. Jurnalul, proaspăt
înființat, promitea, prin însăși denumirea lui, o
rîvnă națională, o stăruință neobosită și chema
la strînsă solidaritate, în confruntarea gravă, pe
care o prevestea mersul evenimentelor politice.
Primul număr din 23 martie/8 aprilie 1866,
expune, în articolul de fond semnat de Andrei,
Anton, George și Alexandru Mocioni, programul ziarului, obiectivele și direcția politică pe
care avea s-o urmeze. Fondatorii doreau ca
Albina să fie un organ „…devotat mai presus
de toate cauzei române naționale…”, ridicat
deasupra certurilor de partid și a provincialismului, a confesionalismului, deasupra
intereselor meschine, ziar care să caute a afla
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și să indice cele „…mai bune și mai sigure căi
naționale…”
Albina s-a făcut cunoscută ca o publicație
complexă, la nivelul epocii și a posibilităților
de care dispunea, cu caracter cvasi enciclopedic, marcată însă de preponderența pronunțată
a materialelor politice.
Atitudinea Albinei a fost consecventă în ce
privește combaterea permanentă a abuzurilor
și tendințelor de deznaționalizare ale guvernului din Budapesta. S-a manifestat pe plan
politic ca o tribună de presă a activismului.
Direcția sa politică a fost aceea a grupării familiei Mocioni și a aliatului lor politic, Vincențiu
Babeș.
Guvernul din Budapesta, pentru a-i împiedica legătura cu românii din Ungaria, în 1869
i-a interzis intrarea și circulația pe teritoriul
Ungariei. Pentru a nu-și pierde contactul cu
cititorii din regatul ungar și în același timp
pentru a-și putea continua lupta începută,
Albina s-a văzut nevoită, la 16 iulie 1869, să se
mute de la Viena la Budapesta, unde conducătorii săi Anton, George și Alexandru Mocioni,
precum și Vincențiu Babeș, fiind deputați în
parlamentul maghiar, au putut să o apere cu
mai multă eficacitate. Deși tonul a devenit mai
moderat, totuși, orientarea și atitudinea ei au
rămas aceleași. Albina a urmărit totodată, cu o
vie atenție, și mișcările culturale din România,
activitatea Societății academice române și a celorlalte societăți, precum și turneele organizate în
Transilvania de companiile de teatru de peste
Munți.
Albina a rezervat, pînă în 1870, un oarecare
spațiu literaturii, subordonînd-o, în condițiile
dominației austro–ungare în Transilvania,
imperativului unității de acțiune în lupta de
afirmare și emancipare națională a românilor
pe plan economic, social și cultural. Practic,
Albina a încearcat să răspundă acestui comandament, prin inserarea a numeroase informații
bibliografice și culturale din Transilvania.
Conștienți de posibilitățile de acțiune socială
și culturală a literaturii, redactorii și-au propus
să urmărească atent direcția de dezvoltare și
fazele vieții literare naționale. Țelul activității literare a gazetei a fost realizarea unei
comunicări între români. Mijloacele pentru
înfăptuirea acestui scop au fost publicarea
literaturii originale și critica ei, precum și o
susținută informare bibliografică a cititorilor.
În primii cinci ani de apariție, mai exact atîta
timp cît Geoge Popa a răspuns de redactarea
gazetei, s-a încercat menținerea unui echilibru
între rubricilie politice și literare. După 1870,
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literatura dispare din coloanele Albinei cu totul.
Albina a fost unul din primele periodice
românești care a tipărit cu consecvență literatură populară, culeasă din Transilvania și
Bucovina de At. M. Marienescu, S. Fl. Marian,
V. Bumbac, Miron Pompiliu, I. Popp, P. Draga
și M. Beșanu. În mai multe rînduri, prin intermediul gazetei, intelectualii de la sate au fost
îndemnați să culeagă literatură populară.
Gazeta nu a încercat să imprime vieții literare
românești din Transilvania o direcție nouă ci
s-a străduit să revitalizeze cîteva din ideile
curentului național și popular pașoptist. Literatura, privită în primul rînd ca un mijloc de
realizare a idealului național, a fost mai puțin
considerată din punctul de vedere estetic. În
concepția colaboratorilor gazetei, idealul național trebuia să fie, în acel moment, progresul
material și spiritual al poporului român. Acest
crez politic, lipsit de idealismul revoluționarilor de la 1848, s-a răsfrînt și asupra producției
literare. Literatura trebuia să corespundă țelurilor naționale și din acest punct de vedere era
necesar să fie apreciată. Națiunile mari au progresat și prin acțiunea socială a poeziei. Poetul
avea datoria de a prevesti evoluția evenimentelor istorice, de a pregăti mișcările sociale, așa
cum făcuse Andrei Mureșanu la 1848. Tendința
poeților din generația anului 1860 de a neglija
„aspirațiile naționale”, de a se dedica exclusiv
„liricii estetice”, a fost combătută.
Viața literară din Transilvania anilor 1865–
1875 a fost oglindită satisfăcător în paginile
Albinei dar literatura publicată a fost totuși
insuficientă. I. Grozescu, V. Bumbac și At.
M. Marienescu au fost, prin frecvența colaborării, poeții cei mai legați de Albina. Și–au
publicat aici o bună parte de versuri I. Vulcan.
I. S. Bădescu, Iustin Popfiu. I. Papiu, I. PopFlorantin, D. Petrino, A. Densușianu, Miron
Pompiliu (semna și Moise Pompiliu), Victor
Russu, Elia Trăilă, Z. Antinescu. Albina s-a
străduit, în tot timpul apariției, să contribuie
la realizarea unității culturale a românilor. Se
publicau informații diverse privitoare la cei
mai cunoscuți scriitori munteni și moldoveni,
precum și la ziarele și revistele mai răspîndite. Preferințele se îndreptau mai ales către
I. Heliade–Rădulescu, D. Bolintineanu și V.
Alecsandri, ale căror versuri au fost reproduse.
Cea mai interesantă colaborare a fost articolul O scriere critică publicat de Mihai Eminescu,
cu pseudonimul Cassiu, în care apără opiniile
fostului său profesor cernăuțean, Aron Pumnul,
în problemele ortografiei, criticate de Titu Mai-
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orescu.13 Eminescu a debutat ca ziarist aici în
periodicul „Albina”. Articolul său a apărut
în două numere (nr. 36, 37/1870.)
Textul este unul polemic, ca răspuns la o
lucrare mai amplă a lui D. Petrino. Aici, Eminescu atinge mai multe aspecte privind limba
și cultura română, fiind evidentă situarea în
orizontul național. Eminescu era la Viena,
iar Vincențiu Babeș la Budapesta, unde, de o
jumătate de an, se edita și publicația. Deputatul venise la Viena pentru a participa la
serbarea de anul nou a studenților români și
a primit articolul spre publicare cu această
ocazie.
Îndrăzneala articolelor sale a adus însă
Albina de mai multe ori în fața tribunalului,
după 1870–71 încep procesele de presă, intentate redactorului responsabil sau colaboratorilor. Au fost rari anii fără 2–3 procese de presă.
Vincențiu Babeș a fost implicat în mai multe.
În 1874 unul din redactorii săi, Gruia Liuba, a
fost condamnat la 15 luni închisoare și 500 fl.
amendă. Aceeași soartă au avut-o și alți colegi
ai săi. Însăși cauțiunea ziarului, care-i punea în
pericol apariția, a fost confiscată în mai multe
rînduri.14
La 31 decembrie 1875, în urma acestor
prigoniri, Albina s-a văzut silită să-și anunțe
încetarea apariției, dar totodată și să precizeze
că în cei aproape 10 ani de existență n-a făcut
decît să luminize românii din Banat și Ungaria. Albina rămîne în istoria presei române din
aceasta perioadă ca unul dintre ziarele cele mai
reprezentative.
Ziarul „Albina”, emanație a efervescentei
politice caracteristice frămîntatului deceniu al
șaptelea al secolului trecut, a scris, prin activitatea sa, o pagină de istorie politică și culturală
a românilor din Austro–Ungaria, interesantă
mai ales prin atitudinea generală de rezistență, manifestată în fața opresiunii. Ziarul
nu a apărut întîmplător ci într-un moment

cînd acțiunea politică românească, ajunsă în
preajma inevitabilului act dualist, se vedea
nevoită a-și multiplica mijloacele combative.
S-a născut din nevoi și a fost sortită a lupta
pentru înlăturarea lor. Apariția „Albinei”,
organ al activismului bănățean, fusese cerută,
de o anume stare social-politică a românilor
din părțile locului, și a fost posibilă, căci nivelul de cultură al populației, cel puțin al părții
mai instruite, era suficient de ridicat pentru a
se putea găsi un număr de circa 1000 de abonați anual. Pe de altă parte, ea vădi existența
unui număr îndestulător de bărbați politici și
de cultură, încît să se poată forma un colectiv
redacțional valoros și un grup de colaboratori
constanți, care conlucrară pentru realizarea
unui conținut mereu prestigios al ziarului. Se
remarcă dintre ei, în primul rînd, Vincențiu
Babeș, care a condus de fapt ziarul și care, prin
activitatea sa la „Albina”, a deschis drumul
ziaristicii politice din Banat, cale bătută în
anii ce urmară de oameni formați sub mîna
lui, în redacția din Viena și apoi din Pesta, ce
continuară, prin „Luminătorul” și mai apoi
„Dreptatea” (1893), ambele inițiate și inspirate
de Babeș, prin acțiunea începută la 1866. Prin
ținuta sa politică, prin rosturile culturale, prin
formarea unor viitori oameni de condei sau
politici, prin mesajul de propășire, prin însuși
exemplul său, căci a tăiat făgaș adînc pentru
succesori, „Albina” rămîne în istoria românilor din primul deceniu al dualismului ca „o
realizare națională remarcabilă, definitorie
pentru evoluția culturală și politică ulterioară
a mișcării de emancipare din Banat și valea
inferioară a Mureșului cu deosebire.”15

Federațiunea
Federațiunea. Jurnal politic, literar, comercial și economic. Apare la Pesta, de la 3 ianuarie 1868 – 29 februarie 1876. Fondatorul, editorul și redactorul responsabil este Alexandru
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Roman, iar redactori Ioan Poruțiu și Iosif Hodoș.
„Apărut după încheierea acordului privind
crearea statului dualist Austro–Ungaria, care
anula de drept autonomia Transilvaniei, ziarul se situează pe poziția ideii de federalizare,
dar susține necesitatea menținerii egalității în
drepturi a românilor
cu minoritățile maghiară
16
și germană.”
Federațiunea avea să reprezinte timp de
peste șapte ani protestul românilor împotriva
dualismului și lupta pentru federalizare a
popoarelor de sub stăpînirea austro–ungară.
Periodicul era conceput ca o publicație a
tuturor românilor. În articolul program din
primul număr, care iese în 3/15 ianuarie 1868,
Alexandru Roman definește orientarea politică
a ziarului. „Să buciumăm în toate zilele cauza
naționalității noastre – scrie el – pînă ce se va
preface în sînge și măduvă în toți fiii României;
să o audă popoarele cele civilizate ale Europei
să o cunoască de-a rostul aceia care se prefac
a nu înțelege, ca în urmă puterea cea regidă
să cedeze puterii ce zace în drept și dreptate.”
Ziarul s-a bucurat nu numai de sprijinul și
de colaborarea unor vechi luptători transilvăneni ca George Barițiu, Ion Rațiu, Ion Micu
Moldovan, Iosif Hodoș, Visarion Roman, ci
și de concursul lui Ion C. Brătianu – care la
București conducea în același timp ziarul
Perseverența – acesta, în calitate de ministru
al României, ajutînd Federațiunea și cu anumite fonduri. Prin reproduceri din ziarele
Românul, Traian și Columna lui Traian, Bogdan
Petriceicu Hașdeu a fost și el adeseori prezent
în coloanele ziarului lui Roman.
Articolele lui Al. Roman erau uneori
sem17
nate cu pseudonimul Cato Cenzorul.
Dualismul este criticat de Alexandru
Roman și Ioan Poruțiu, redactorul responsabil, aproape număr de număr și se reproduc
articole pe aceasta temă și din alte ziare românești și străine. Această direcție politică pe
care Federațiunea o va susține consecvent, mai
ales în primii ani, îi va aduce lui Al. Roman,
ca și lui Poruțiu, mai multe procese de presă
soldate cu amenzi și condamnări. Roman
a fost dat în judecată pentru două articole
în care a combătut cu asprime dualismul.
Achitat pentru primul articol, pentru cel de
al doilea a primit însă la 18 martie 1869 – deși
era deputat – o condamnare de un an închisoare și 500 fl. amendă. Pedeapsa o execută în
perioada 18 ianuarie 1870 – 18 ianuarie 1871.
Din temnița din Vác, Al. Roman adresează o
scrisoare de mulțumire acelora care au dat
ajutoare bănești pentru Federațiunea, după ce
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el a fost condamnat. Foarte mulți solidarizau
cu el, Iosif Vulcan chiar a publicat o poezie
intitulata Doina lui Alexandru Roman:
„Plînge mierla prin păduri,
Robu-i Roman la Unguri
Pentru sfînta direptate
Că noi n-avem din ea parte
Stăpînii s-au măniat
Că Roman a cuvîntat
Și în dietă și în tipar
18
A spus chinul nost amar...”
În timp ce Roman își ispășea osînda în
temnița din Vác, ziarul a fost condus, în același spirit, de Ioan Poruțiu și Iosif Hodoș,
primul fiind și el condamnat în acest timp
la 10 luni închisoare. Amenzile foarte grele
dezechilibrînd bugetul publicației, a fost
necesară intervenția bănească a lui Ioan M.
Moldovan și Mihai Kogălniceanu, pentru ca
gazeta să continue. În perioada, cînd Roman
era închis la Vác, I. Poruțiu a condus Federațiunea fiind apoi
înlocuit, pentru puțin timp,
19
de Iosif Hodoș.
Gazeta avea rubricile intitulate: „Cronică”,
„Dieta ungară”, „România”, „Revista jurnalistică”, „Știri eclectice”, „Varietăți” și „Foișoara”. Federațiunea publică în foileton sau
în corpul ziarului, articole politice, literare
și culturale, versuri originale sau traduse,
recenzii ș.a. Beletristica și publicistica literară
sînt subsumate orientării politice. Publică
versuri: Iosif Vulcan, Miron Pompiliu, Iustin
Popfiu, Aron Densușianu, I. Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri și Gheorghe Sion.
Cu articole politice colaborează: Al. Roman,
G. Barițiu, Visarion Roman, Iosif Hodoș, N.
Densușianu.
Dintre colaboratorii Federațiunii acela care
avea să constituie mai tîrziu cea mai de seamă
mîndrie a ei, a fost Mihai Eminescu. Cînd,
în 1870, Eminescu trimite de la Viena spre
publicare lui Al. Roman articolele Să facem un
congres, În unire e tăria și Echilibrul, studentul
vienez știa deja, prea bine, din experiența
politică a celor patru ani de dualism, că cenzura aplicată cu acuratețe dar nu și cu consecințe drastice nu face posibilă apariția lor în
Familia , în care îi apăreau poeziile, revista lui
Vulcan rămînînd consecventă promisiunilor
făcute de la început că „nu facem politică” sau
„politica cea mai bună este politica culturală”
(Iosif Vulcan). Cu atît mai evidentă părea
publicarea lor în Federațiunea lui Alexandru
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Roman, care era, ca și tînărul Eminescu, un
adversar al dualismului, mai precis un opozant al politicii, pe care ungurii și austricii
o aplicau față de minorități, fără ca poetul
să-i împărtășească și opiniile federaliste. Al.
Roman făcea parte din galeria marilor luptători politici ai ungurilor. Din momentul ce, în
detrimentul recunoașterii integrității Ungariei istorice, a unirii Ardealului cu Ungaria
și a „cumințeniei”, de care dădea dovadă în
chestiunea recunoașterii românilor ardeleni
ca a patra națiune, revendicare esențială a
românilor de dincolo de Piatra Craiului,
la care ungurenii nu prea țineau, își putea
perminte, ca deputat, ca politician, care se
manifesta în culorile unui partid maghiar, și
ca adept al activismului politic, exprimarea
unor dolenațe, opinii politice considerate de
către unguri extrimiste sau exagerate.
Era, deci, firesc ca articolele politice ale
lui Eminescu să fie trimise la Federațiunea
(1867–1876) lui Roman, deși, cum vom vedea
mai jos, publicarea lor nu era lipsită de risc
pentru redactorul ei combativ, care, de altfel,
întreținea relații amicale cu unele personalități maghiare influente. Practic Federațiunea,
cunoscută ca un organ politic militant, era
cea mai competentă revistă pentru publicarea
articolelor antimaghiare și antigermane deopotrivă. Al. Roman și Ioan Poruțiu (redactor
responsabil) le-au acordat o deosebită importanță în lupta lor politică, publicîndu-le drept
articole de fond.
Mihai Eminescu, în primăvara anului
1870, anticipînd prodigioasa sa activitate
publicistică de la Timpul, a publicat în ziarul
lui Roman – sub pseudonimul Varro – trei
articole. Acestea erau precum am amintit mai
sus: Să facem un congres în 5/17 aprilie 1870, În
unire e tăria în 10/26 aprilie 1870 și Echilibrul
în 22 aprilie/4 mai 1870 și 29 aprilie/11 mai
1870. Eminescu se angajează, cu articolele sale
politice, în lupta pe care o duceau românii
din Imperiul Austro–Ungar pentru cucerirea
libertății naționale.
Problema fundamentală, pe care o pune în
discuție, este cea a dualismului, cu consecințele sale în viața social-politică a românilor
de sub stăpînirea austro–ungară. Guvernele
ungare trec prin parlament, îndată după
încheierea pactului dualist, o serie de legi,
care ating problema minorităților. Mai importante prin consecințele politice sînt două
dintre ele, Legea pentru Unirea Transilvaniei cu
Ungaria și Legea pentru egala îndreptățire a nați-
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onalităților, sancționate amîndouă în decembrie 1868. Românii trasnsilvăneni protestează
împotriva încheierii pactului dualist și dau
publicității Pronunciamentul de la Blaj din
1868, prin care cer autonomia Transilvaniei,
reactivarea legilor votate în Dieta Transilvaniei din 1863–1864 și redeschiderea ei pe baza
unei „adevărate reprezentațiuni poporale”.
Conferința de la Miercurea, întrunită la 7–8
martie 1869, hotărăște înființarea Partidului
Național Român din Transilvania și adoptă,
ca tactica de luptă, pasivismul, prin care se
înțelegea neparticiparea la alegeri și viața
parlamentară. Conferința de la Miercurea
se ține, după cea a românilor bănățeni din
februarie 1869, în care se înființează Partidul
Național al Românilor din Banat și Ungaria
și care adoptă, ca tactică de luptă, activismul,
prin urmare participarea la alegeri și viața
parlamentară. Constituirea a două partide
politice, cu tactici diferite de luptă, aduce
mari prejudicii luptei naționale a românilor
din Imperiul Austro–Ungar.
Eminescu prezintă dualismul ca o formă
hibridă de stat – o „ficțiune diplomatică” –
și lupta sa este orientată în direcția apărării
școlii românești, bisericii și limbii române.
Politica maghiară este îndreptată împotriva
școlilor românești confesionale susținute de
biserică. Eminescu urmărește cu îngrijorare
aceasta politică agresivă și cere românilor
transilvăneni să organizeze congrese, în
apărarea drepturilor lor, și să se solidarizeze
cu celelalte popoare oprimate din imperiu,
în lupta comună împotriva dualismului. Să
facem un congres este mai mult decît un articol
de ziar. Modalitățile de expunere, cu concluzii pe puncte, elanul discursului critic, titlul
imperativ și formulările lapidare în sentințe
memorabile, fac din el un manifest împotriva
dualismului austro–ungar.
Precum mai sus aminteam, între primele
măsuri ale guvernelor ungare după încheierea pactului, sînt adoptarea a cîtorva legi
îndreptate în contra naționalităților. Dintre
ele două sînt mai importante prin scopurile și
consecințele lor asupra românilor de dincolo
de Carpați: Legea pentru unirea Transilvaniei
cu Ungaria și Legea de naționalitate, amîndouă
intrate în vigoare la sfîrșitul anului 1868.
Prin a doua lege, cunoscută și sub numele
de Legea pentru egală îndreptățire a naționalităților, se decreta împotriva adevărului, că în
Ungaria dualistă există numai „o națiune,
națiunea ungară unitară și indivizibilă”.
Conaționalii trăitori în acest spațiu, români,
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sîrbi, slovaci, croați, ruteni, inclusiv germanii
printr-o singură frază dispăreau ca națiuni
din conglomeratul preluat prin dualism de
la imperiul austriac.
În slujba prezentării acestor abuzuri și
nedreptăți își pune condeiul poetul prin articolul Să facem, un congres, atenționînd că nu
trebuie a se lăsa intimidați de țipetele bufone ale
maghiarilor sau nemților din imperiul dualist
și menționează: „Nimeni nu trebuie să fie
aici stăpîn, decît popoarele însele, și a trece
suveranitatea în alte brațe, decît în acelea ale
popoarelor, e o crimă contra lor. Eu nu înțeleg
aici două popoare, ci pe toate. Dar pentru
a efectua această reformă mare într-un stat
unde sînt atîtea rămășițe putrede ale trecutului, atîtea prejudecăți fatale și atîtea mașini
vii și fără de suflet, gata în orice moment de
a susține acele prejudecăți, trebuie o energie
eroică, trebuie, cu prețul libertății și al vieții
tale, să proclami ceea ce ai datoria de a proclama”.
Cere românilor să joace un rol activ, să nu
rămînă indiferenți în fața abuzurilor dualiste.
Remarcă, întemeiat pe argumente, că românii,
în contextul abuzurilor maghiare „s-au purtat
mai mult rău decît bine”: „Uniunea Banatului
a fost forțată, căci a fost făcută contra voinței
românilor, uniunea Transilvaniei a fost făcută
fără de a se întreba românii. Cine a protestat
contra? Cine a alarmat Europa într-o chestiune atît de gravă? Nimeni”.
Deși exista dreptul la petiționare nu a apelat nimeni la el. Tronul austriac era obligat
să răspundă cu dreaptă cumpănă la o astfel
de petiție. Și totuși, se-ntreabă poetul, „cine
a uzat energic de acest drept pentru a scăpa
națiunea română de forțarea la o uniune pe
care ea n-o voiește și n-o recunoaște?” Și răspunde: „Nimeni.”
Eminescu consideră cu îndreptățire că fiecare bun cetățean „are datoria de a se ocupa
de viitorul patriei sale”și îi pare puțin probabil din partea oricărui guvern de a se opune
unei întruniri „de cetățeni pacifici” „interesați
a discuta despre treburile publice ale statului
din care fac parte”.
Cere a înceta împărțirea pe cuprinsul imperiului în dominați și dominatori, coroana
habsburgă fiind îndatorată sacrificiilor de
sînge ale românilor, sacrificii cu nimic răsplătite de austrieci: „E timpul să declarăm
neted și clar că în țara noastră [căci este a
noastră mai bine decît a orișicui] noi nu
sîntem nici vrem să fim maghiari ori nemți.
Sîntem români, vrem să rămînem români și
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cerem egala îndreptățire a națiunii noastre”.
Și în finalul articolului din Federațiunea, ce
apărea la Pesta, în trei puncte sintetizează
pașii ce urmează să se împlinească:
„1) În caz că opinia publică a popoarelor
Austriei ar cere schimbarea sistemului constituțional de astăzi, românii, spre a fi factori
eminamente activi întru formarea viitorului
imperiului, să convoce un congres general
al lor, în care toată națiunea românească să
fie reprezentată și care să decidă atitudinea
ei față cu situația cea nouă, ce împrejurările
par a o crea și impune imperiului.
2) Congresul să se declare solidar cu națiunile din Austria, ce urmăresc aceleași interese
ca cea română.
3) Congresul să-și aleagă reprezentanta
sa, care să comunice tronului voința națiunii
românești, cerînd a ei satisfacere”.
În articolul În unire e tăria (10/22 aprilie 1870) Eminescu transcrie cîteva pagini
din ziarul intereselor cehe, Politik, unde se
pledează întru egala îndreptățire a fiecărei
națiuni din conglomeratul habsburgic, într-o
confederație sub deviza fiecăruia cei a lui și
tuturor drept și îndestulare și sînt enumerate
popoarele ce sunt îndemnate a-și afirma
reciproc drepturile: polon, sloven, tirolez,
triestan, boem și morav – niciunde nu apar
românii, cît despre unguri, ei erau parte a
dualismului imperial.
Calea de păstrare a ființei naționale cehii
o văd posibilă, în contextul istoric în care se
află, doar prin federalizare.
Poetul se întreabă: „Ce fac românii pentru
a se alia acestei idei?” Pierd această ocazie
prin nepăsarea, prin lipsa de reacție și apel
la justiția pe care tronul austriac e în drept a
tranzacționa direct cu românii și nu prin mijlocirea altei națiuni: „Ce drept mai mult pot
avea ungurii în această țară unde în număr
sînt mai egali cu noi, unde, prin istorie sînt
cu mult mai tîrziu veniți decît noi? Această
influență binefăcătoare și îndreptățită asupra
tronului trebuie să se exercite însă laolaltă și
în același timp cu celelalte națiuni nemulțumite. A aștepta să culegem fructele semănate de alții e nedemn și periculos. Căci să
ne aducem aminte cum că nimeni în Austria
nu e obligat de a se face apărătorul nostru și
răscumpărătorul drepturilor noastre afară
de noi înșine”.
În articolul Echilibrul publicat în (22 aprilie/
4 mai și 29 aprilie/ 11 mai 1870) are inspirația de a recomanda guvernului austriac
o deplină îndreptățire a naționalităților.
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Afirmînd cu îndreptățire că ungurii nu sînt
cu nimic superiori națiunilor „cu care locuiesc la un loc”, crede că „e trist de a vedea,
în inima Europei, o națiune ce se află încă în
evul-mediu, cuprinsă de o febrilă epidemie
spirituală, o națiune mică la număr și fantastică în aspirație căreia o apucătură politică, i-a
dat neînțelepțește supremația asupra unor
națiuni tot așa de mari la număr și cu nimic
mai înapoiate. Ficțiunea trebuie redusă la
valoarea ei proprie și trebuie risipită această
valoare nominală, care uimește și care, cu
toate astea, ascunde în sine cel mai infamant
faliment”.
Școli și biserici proprii își cer românii în
conglomeratul dualist, suficiente pentru
păstrarea naționalității. Puține sînt condițiile
întru păstrarea naționalității și pledoaria lui
Eminescu este de toată admirația: „Cei mai
mulți oameni nu sînt meniți de a-și apropia
rezultatele supreme ale științei, nu [sînt
meniți] de a reprezenta ceva, dar fiecare are
nevoie de un tezaur sufletesc, de un reazem
moral într-o lume a mizeriei și a durerii, și
acest tezaur i-l păstrează limba sa proprie, în
cărțile bisericești și mirene. În limba sa numai
i se lipesc de suflet preceptele bătrînești,
istoria părinților săi, bucuriile și durerile
semenilor săi. Și chiar dacă o limbă n-ar
avea dezvoltarea necesară pentru abstracțiile
supreme ale minții omenești, nici una însă
nu e lipsită de expresia concretă a simțirii și
numai în limba sa omul își percepe inima pe
deplin. Și într-adevăr, dacă în limba noastră
nu s-ar reflecta caracterul unui popor, dacă
el n-ar zice oarecum prin ea: „așa voiesc să
fiu eu, și nu altfel”, oare s-ar fi născut atîtea
limbi pe pămînt. Prin urmare, simplul fapt
că noi, românii, cîți ne aflăm pe pămînt, vorbim o singură limbă, „una singură” ca nealte
popoare, și aceasta în oceane de popoare
străine ce ne înconjoară, e dovadă destulă și
că așa voim să fim noi, nu altfel.
Vedem dar că chestiunea noastră se simplifică din ce în ce. Românii voiesc a li se garanta
uzul public al limbii lor pe pămînturile în
care locuiesc, și vom vedea că toate mișcările
pe care le-au făcut, în acest sens le-au făcut”.
Iar despre Legea despre egala îndreptățire
națională, Eminescu e de părere că e fluturată
de partea maghiară ca una cu totul favorabilă, în realitate, cu un simplu artificiu, acolo
unde pare a se acorda vreo îndreptățire naționalităților, se adaugă, cu parșivenie, după
putință, și, se înțelege, în nici un loc și în nici
o împrejurare nu se arată a fi cu putință, nici
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în învățămînt, nici în administrație, nici în
instanță – singura și singurii la care este cu
putință este maghiara și maghiarimea, fie el
comitatul fără urmă de unguri.20
Guvernul de la Budapesta pentru criticile
lui Eminescu, prin care atacă bazele constituționale ale Imperiului Austro–Ungar, intentează proces de presă lui Ioan Poruțiu, redactorul responsabil al ziarului (articolele
fiind
21
semnate sub pesudonimul Varro). Eminescu
nu era însă omul care să treacă asupra altora
răspunderea pentru opiniile sale. „Procesele
de presă ale ziarului „Federațiunea” – scrie
Familia în 13 noiembrie 1870 – se vor pertrecta
în 29 noiembrie și 7 decemvre la Curtea juraților din Budapesta. În urma celui din urmă
proces, intentat pentru articolul Echilibrul, a
intervenit un incident nou, rugîndu–se autorul aceluia de d-l Poruțiu a-i spune numele la
judecătoriul de instrucțiune. Așa dară acest
proces se va intenta de-a dreptul în contra
autorului. Precum aflăm, autorul e junele
poet și colaborator al nostru d-l Michai Eminescu.” Procesul continuă cum vedem din
scrisoarea lui Eminescu către I. Negruzzi din
11 februarie 1871. „Apoi am avut și supărări
care de care mai minunate – se scuză poetul
pentru întîrzierea răspunsului la scrisoarea
redactorului ieșene –; pro primo: un proces
de presă, al cărui capăt nu sunt încă în stare
a-l prevedea.”22
În fine, procesul a fost amînat și nu a avut
consecințe în ce privește activitatea publicistică a lui Eminescu.
„Eminescu deschide cu articolele din Federatiunea prima pagină a prozei sale politice.
Poetul se situează, încă de pe acum, pe o
poziție care o depășește pe cea a activiștilor
și pasiviștilor. Nu recunoaște unirea Transilvaniei cu Ungaria, cum făceau pasiviștii, însă
nu recunoște nici unirea Banatului cu Ungaria. „Unirea Banatului a fost forțată – scrie
Eminescu – căci a fost făcută contra voinței
românilor, unirea Transilvaniei a fost făcută
fără a se întreba românii.” A dezaprobat divizarea românilor în două partide și adoptarea
a două tactici deosebite în lupta politică și a
salutat înființarea Partidului național român.
„Eminescu a prezentat Transilvania, Banatul, Aradul cu Cîmpia arădană, Crișana și
Maramureșul ca o singură unitate a spațiului
nostru geografic și a încadrat lupta românilor
din Imperiul austro–ungar în mișcarea europeană a popoarelor
pentru cucerirea libertății
23
naționale.”

LUMINA

41

Concluzii
Epoca dintre 1864–1869 are o extraordinar
de mare însemnătate în dezvoltarea concepției naționale a lui Eminescu, căci cutreierînd
țara în lung și în lat a putut să-și dea seama
de neajunsurile românilor din Transilvania
si Ungaria.
Despre „Eminescu-gazetarul” Nicolae Iorga,
a publicat un articol devenit celebru Un nou
Eminescu apăru. Astfel îl găsim pe Eminescu
impus în domeniul mai special al ideologiei
și practicii politice.„Noul Eminescu” al lui
Nicolae Iorga se înălța pe viziunile sale de om
superior, genial, pe perspectivele noi din care
privea prezentul și trecutul, pe vigoarea spiritului și darul excepțional de a stăpâni subiectul abordat. Despre toate aceste calități scria
în Oameni care au fost: „E o uimire cîtă bogăție,
noutate, logică, prevedere, căldură, cîtă mare
și curată înțelepciune de om superior, genial
se cuprinde în acele buletine politice, dări de
seamă teatrale, notițe după cărți, care aveau
singura menire de a umple coloanele goale ale
bietei foiți ieșene. La fiecare moment, marea
lui putere de intuiție fixează puncte sau deschide perspective cu totul noi. Din viața de
mai înainte cunoștea tot prezentul românilor,
în cîțiva ani căpătase o vedere clară asupra
trecutului lor întreg, păstrase toată vigoarea
spiritului său filozofic și, oricînd, el stăpînea

subiectul său, fie și atins în treacăt, de la o
uimitoare înălțime.”
Un imperativ al timpurilor noastre este
receptarea întregii sale creații – poezie, dramaturgie, jurnalistică, proză –, într-un corpus
integrator „al unei opere unice și mai ales al
unor serii literare constituite”. În urma poetului Mihai Eminescu a rămas opera sa unică
și inegalabilă, dar ziaristul Mihai Eminescu
ne-a lăsat o lecție postumă, valabilă și astăzi.
Gazetăria eminesciană a fost destin și opțiune, așa cum a fost și poezia lui. Nu e deloc
lipsit de semnificație că în cele 16 volume ale
ediției critice, 5 sunt consacrate publicisticii,
tot atît cît și poeziei, și că angajarea gazetărească începe în 1870 și se sfîrșește în 1889. De
aici a rezultat nu numai constanța implicării
gazetărești, în istoria dramatică a timpului, ci
și, între altele instituirea unui limbaj adecvat
domeniului și acelei componente a structurii sale de adîncime pe care opera artistică a
sublimat-o ori, uneori, a tăcut-o.
Mihai Eminescu este geniul poeziei dar și al
publicisticii românești. Argumentul este dat
de vasta operă cu caracter cultural, științific,
social, politic, adică al științei și artei conducerii societății românești. Folosirea poeziei
dar și a publicisticii eminesciene, în școlile
de toate nivelurile și în viața societății românești, reprezintă probleme de actualitate, de
permanență spirituală și morală.

NOTE
1. Maria Sava, Mihai Eminescu jurnalistul, In: http://
www.atheneum.ca/articole/mihai–eminescu–jurnalistul.
2. Ionel Novac, Eminescu la „Familia”, In: http://www.
luceafarul.net/14974.
3. Familia, nr. 2 din 13/25 ianuarie 1885.
4. Ionel Novac, Ibidem.
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Constantin Mălinaș, Eminescu și revista „Familia”,
In: http://revistaiosifvulcan.wordpress.com/teme/
eseuri–si–studii/constantin–malinas–eminescu–
si–revista–%E2%80%9Cfamilia%E2%80%9D/
9. Ionel Novac, Ibidem.
10. Familia, 1889, nr. 26, p. 309–311.
11. Familia, 1869, nr. 35; 1870, nr. 3 și 31.
12. G. Cipăianu, Ziarul „Albina” (1866–1876); apariție,
colaboratori, orientare generala, In: „Acta Musei
Napocensis” (X), Cluj, 1973, p. 314.
13. Florian Moldovan, „Albina”, un ziar militant pentru
independența națională, In: „Orizont”, 1976, nr. 38.
14. G. Cipăianu, Contribuții documentare la istoria presei
românești din Austro–Ungaria (1867–1874), In: „Acta
Musei Napocensis” (XIX), Cluj, 1982, p. 442–445.
15. G. Cipăianu, Ziarul „Albina”..., p. 328.
16. I. Hangiu, Dicționarul presei literare românești (1790–
1990), București, 1996, p. 182.

17. Ilie Dinurseni, Alexandru Roman 1826–1897, Sibiu,
1897.
18. Poezia de 14 strofe a fost publicată la 17 martie
1870, în foaia Gura satului, cu titlul Doina lui Alexandru Roman.
19. I. Hangiu, ibidem, p. 182.
20. Cassian Maria Spiridon,Transilvania lui Eminescu,
In: http://convorbiri–literare.ro/?p=1935.
21. Mai jos prezentăm citația judelui de instrucție,
înmînată lui Ioan Poruțiu pentru articolul. Echilibrul: „Judele de instrucțiune în afacerile de presă
pentru districtul de Pesta. Directorul cauzelor
regești, ca procuror general, în afacerile de presă,
plîngîndu–se înaintea mea din cauza delictului
de presă cuprins în articolul Echilibrul, publicat
în Nrii 38 și 39 al ziarului „Federațiunea”, din
1870: te invit, Domnule Redactor, ca, pentru a fi
ascultat, să binevoiești a te înfățișa, sub greutatea
consecințelor legali, în localitatea mea oficială
(Pesta, Strada Kerepes, nr. 65) la 26 octobre 1870, la
orele 9 1/2 ante meridiane. Pesta, 24 octobre 1870.
Tuschner m.p. jude de instrucțiune în afacerile de
presă pentru districtul Pesta.” (Federațiunea, 1870/
Nr. 105, p. 417.)
22. D. Vatamaniuc, Eminescu și Transilvania, Cluj,
1995, p. 119.
23. Ibidem.

LUMINA

42

Ana Borbély

Reprezentare vizuală şi actuală din
Chitighaz
În acest articol voi prezenta, prin imagini,
localitatea Chitighaz, cu intenția să pun în
evidență că, prin acestea, i se vor evoca mintal
cititorului obiectele și fenomenele realității
de azi, dar și percepțiile istorice în contextul
cultural și social asociat locului. Voi prezenta,
în principal, „peisajul lingvistic”, cu unele
referiri și la cel cultural și la cel social din anii
2010, analizat științific în studiul apărut în
volumul actual al Simpozionului (v. Borbély
2014). Cercetările pe acest subiect studiază
„vizibilitatea și proeminența limbilor de pe
inscripțiile publice și comerciale, într-un
anumit teritoriu sau într-o anumită regiune”
(Landry–Bourhis 1997: 23). Datele lingvistice
pe inscripțiile de aici – după cercetările mele
– apar în 9 limbi: limba maghiară, română,
germană, ebraică, engleză, chineză, latină,
italiană și rusă. Apariția abundentă a limbilor
a fost necunoscută până acum, cu toate că,
frecvența lor, bineînțeles, diferă remarcabil.
Toponimul localității apare în trei limbi,
mai frecvent în limba maghiară (de exemplu:
pe clădirea stației de cale ferată), apoi în
limba română (de exemplu: pe indicatoarele
cu numele localității sau pe pereții instituțiilor locale), dar pe o ilustrată apare și varianta
toponimului maghiar transcris cu literele
alfabetului rusesc. [Fotografii: 01–02–03]

Plăcuțele cu denumirea străzilor sunt
scrise numai ungurește (de exemplu: Rákóczi
utca). Două străzi au legătură cu românimea:
Filimon Sirbu utca și Aradi utca. Localnicii
nu știu cine a fost Filimon Sârbu (1916–1941).
Nu știu că acesta a fost un activist comunist
și un militant antifascist român, executat de
către autoritățile militare, în perioada celui
de-Al Doilea Război Mondial, fiind acuzat
de sabotaj. Este de menționat și faptul că,
nici măcar numele lui nu este folosit după
regulă, pe plăcuțele de pe porți sau de pe
indicatoarele străzii apare doar prenumele
ori prenumele și prima literă a numelui de
familie, nu apar variantele normative: F.
Sârbu utca ori Filimon Sîrbu utca. [Fotografii:
04–05]
Denumirea instituțiilor locale, în general,

sunt bilingve, maghiaro–române (de exemplu: primăria, casa de cultură, școala românească, biserica baptistă, casa muzeu). Aici
trebuie menționat că, denumirea instituțiilor
apare în trei ipostaze: (1) cu dominația limbii
maghiare, adică literele maghiare apar pe
primul loc și sunt aproape de două ori mai
mari decât cele românești (v. școala și grădinița românească); (2) ordinea limbilor este:
maghiară urmată de română, dar dimensiunea literelor nu diferă (v. biserica baptistă,
casa de cultură, casa muzeu); ori (3) limbile
apar echilibrate, adică denumirea instituției în limba română apare alături de cea
maghiară și dimensiunea literelor nu diferă
(v. primăria). [Fotografii: 06–07–08–09–10]

Plăcuțele comemorative sunt monolingve:
maghiare ori române. Cele ungurești se leagă
de o personalitate maghiară (Márki Sándor
[1853–1925], istoric, profesor universitar și
academician, născut în această localitate) și
au fost amplasate de sfatul popular (denumirea de odinioară a primăriei) sau de școala
maghiară, care-i poartă și numele. Aici se
încadrează și fostul monument sovietic din
1945, care a devenit unul comemorativ al
comunității chitighăzenilor, prin faptul că
primăria a trecut pe el numele localnicilor
căzuți în timpul Primului Război Mondial și
ale celor căzuți în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial. Pe acest monument apar
nume, care indică și originea etnică a celor
amintiți (români, evrei, maghiari, rromi și
slovaci), de exemplu: Árgyelán, Czigler,
Domonkos, Faragó și Pavelka. Monumentul în memoria victimelor din Chitighaz în
holocaustul evreilor, în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial are, de asemenea,
text maghiar și a fost ridicat de primărie în
2009. [Fotografie: 11]
Plăcuțe comemorative românești se află pe
peretele bisericii ortodoxe (în cinstea lui Iosif
Ioan Ardelean [1849–1920], preot ortodox
și autor al monografiei Chitighazului; și în
amintirea cantorului (Gheorghe Ardelean),
pe peretele exterior al școlii românești (de
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exemplu: în amintirea introducerii învățământului confesional în localitate, ridicată la
200 de ani), pe frontispiciul casei muzeu (plăcuța povestitorului Teodor Șimonca) și pe
fațada principală a casei de cultură (plăcuța
pentru Petru Purece, animator al obiceiurilor tradiționale locale din trecut). Aceste au
fost amplasate de comunitatea românească
din loc sau/și pe țară: Asociația Culturală a
Românilor din Chitighaz, Centrul de Documentare și Informare al AȚRU. În biserica
ortodoxă, pe scaunele credincioșilor, sunt
afișate, exclusiv în limba română, numele
acelora care au cumpărat pe viață scaunele
(de ex. STELA ISTIN). Protocolul bisericii,
în care înmatricularea începe din 1779, este
scris în limba română, și conține, tot așa,
numele și datele acelor chitighăzeni, care au
fost botezați, cununați și înmormântați de
biserica ortodoxă. [Fotografii: 12–13–14–15]
Găsim înscripții și plăcuțe maghiare care se
leagă de comunitatea românilor, dar apar în
limba maghiară. Amintesc aici monograma
maghiară de pe fațada casei a proprietarului
român GV (românește ar fi V[asile] G[ros]) și
textul de pe plăcuța cimitirului ortodox de pe
strada Toldi. [Fotografii: 16–17]
Un subiect aparte de peisaj lingvistic este
cercetarea inscripțiilor funerare din cimitirele
din Chitighaz. În cele două cimitire ortodoxe,
precum și în cimitirul baptist, în trecut (până
pe la sfârșitul secolului XX), textul crucilor,
monumentelor au fost scrise în limba română
însă, în prezent, (de la începutul secolului
al XXI–lea) ele sunt scrise, aproape toate, în
limba maghiară. Nu găsim nici măcar texte
bilingve, româno–maghiare. Se mai găsesc în
localitate și alte două cimitire, unul romano–
catolic sau unguresc și unul evreiesc. În cel
din urmă monumentele apar în trei limbi: în
limba ebraică, maghiară și germană. Epitafurile sunt monolingve sau bilingve. [Fotografii:
18–19–20–21]
Unitățile comerciale, adică magazinele,
prăvăliile etc. chitighăzene variază prin apariția unor limbi străine, în ceea ce privește
denumirea lor. Limbile: chineza, engleza și
italiana apar în localitate ca o consecință a globalizării. Unele inscripții sunt monolingve,
scrise în maghiară sau chineză. Altele sunt
scrise în două limbi: engleză și maghiară,
chiar și în trei limbi: italiană, maghiară și
engleză. [Fotografii: 22–23–24–25]
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Numai în limba maghiară sunt scrise anunțurile oficiale ori imobiliare afișate pe panourile de lemn, aflate lângă casa de cultură
și școala maghiară. Anunțurile festivalului
pogăcelelor, amplasate în interiorul casei
de cultură, pe scena festivă ori pe plăcuța
indicatoare de localitate (de exemplu dinspre
Aletea) sunt exclusiv maghiare. Doar textul
expoziției foto–documentare, realizată de
Maria Sarca Zombai, este bilingv, româno–
maghiar. [Fotografii: 26–27]
În Chitighaz găsim și un castel, pe care
localnicii, și azi, îl denumesc după proprietarii lui de odinioară: Castelul Almási (ung.
Almási Kastély), ori pe scurt: coaștei. Castelul
elegant a fost construit între anii 1742–1749
și reconstruit, după un incendiu, în 1860,
pe baza proiectului realizat de Ybl Miklós
(1814–1891). (Arhitectului – care a proiectat
clădiri celebre, printre care și Opera și Bazilica Sfântul Ștefan din Pesta – în acest an
îi comemorăm 200 de ani de la naștere.) În
parcul acestui castel se află un monument de
marmură, pe care apare un text scris în limba
latină (traducerea textului latin ar fi: A lăsat
în urma lui în toți o profundă dorință față
de persoana sa/ ori: cea mai mare dorință a
sa se păstrează la toți). În complexul și parcul castelului se găsesc mai multe instituții:
școală de agricultură, cămin, sală de sport și
muzeu al agriculturii. Inscripțiile acestora
apar în limba maghiară, cu toate că, – după
informațiile primite în 2010 de la Gheorghe
Frătean, colaboratorul muzeului agriculturii –
au mulți vizitatori și din România. [Fotografii:
28–29]
Dacă facem o vizită în Chitighaz, ni se dezvăluie niște imagini specifice, unice, locale.
Aceste deosebiri reflectă evlavia și demnitatea localnicilor care au trăit și trăiesc aici.
Călătorind spre Chitighaz, cu trenul dinspre
Arad sau Bichișciaba, ori cu mașina dinspre
Aletea sau Giula, de la o distanță apreciabilă
se zărește turnul bisericii ortodoxe române.
Niciuna dintre bisericile din loc (ale confesiunilor romano–catolice, reformate sau baptiste) nu se ridică din miezul localității așa ca
cea ortodoxă. Explicația este una neobișnuită.
Strămoșii chitighăzenilor au vrut să construiască o biserică mare și înaltă. Fondurile limitate și creativitatea oamenilor au dus la găsirea
unei soluții aparte, ca biserica să fie construită
pe un deal artificial, pe un „holumb”. Forma
lingvistică a cuvântului reflectă expresia
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maghiară HALOM/BA/ [hord/visz valamit]
([a căra ceva] /în/ grămadă), iar sensul ne
permite să ne „imaginăm” acțiunea vrednică
a comunității, cum cară pământul oamenii, de
la mic până la mare, ca să fie ridicată biserica
de la nivelul solului, ca urmare să arate cât
mai înaltă. Astfel încât, chitighăzenii, vorbind despre curtea bisericii, îi zic: holumb
ori holumbu besęriĉi. Crucea ortodoxă din
cimitir și din intersecția strâzilor Bocskai cu
Toldi, străzile pline de flori și de pomi (pruni,
vișini), precum și casele aranjate ne dezvăluie
atenția și implicarea localnicilor față de tot
ce-i înconjoară. Localitatea oferă o imagine
organică, cu toate că se observă și diferențe

sociale din trecut și azi, prin unele clădiri: o
șură, o casă cu turnuleț, și niște case cu patru
sau șase ferestre. Pozele vechi din interiorul
caselor ori de pe monumentele din cimitir, cu
bărbați și femei de vază, îmbrăcați în haine
de sărbătoare, fete la gât cu salbe de bani sau
cele din monografia lui Iosif Ioan Ardelean ne
dezvăluie lumea despre care avem informații
tot mai incomplete, neclare și vagi. [Fotografii:
30–31–32–33–34–35–36–37]
Chitighazul, la sfârșitul vizitei noastre (virtuale), își ia rămas bun de la călători cu o placă
scrisă în patru limbi (în maghiară, română,
germană și engleză), așa precum procedează
și la intrare, când îi salută. [Fotografie: 38]
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Elena Csobai

Biserica din Bichişciaba a fost pictată
conform canoanelor bisericii ortodoxe.
„Văzând icoanele conştientizezi mai bine
prezenţa lui Dumnezeu în lăcaşul de cult”
(De vorbă cu pictorul Ivan Marius Cezar)
Resfințirea bisericii din Bichișciaba (la 15
iunie 2014) a fost un eveniment important în
istoria bisericii și totodată în viața românilor
din Ungaria. Slujba de târnosire a fost prilejuită de ridicarea din temelie, la această biserică,
a unui nou jertfelnic, din marmură, în anul
2009, de către meșterul pietrar Janos Antalitz
din Szentendre (Ungaria), la care a urmat, în
perioada 2012–2013, pictarea tavanului bisericii, de către un grup de pictori angajați ai
firmei SC Pictura Bizantină S.R.L., cu sediul
în comuna Giroc, județul Timiș.
Înainte de târnosirea bisericii, am stat de
vorbă cu pictorul Ivan Marius Cezar, pe care
l-am rugat să prezinte grupul, care a realizat
pictura de pe tavanul bisericii din Bichișciaba
și să vorbească despre programul iconografic,
tehnica de lucru și despre pictura realizată.

Vă rog să prezentați cititorilor acestei
reviste pictorii, care au realizat pictura
de pe tavanul bisericii din Bichișciaba.
Lucrarea a foste efectuată de către pictorii
bisericești Voica Cristian, Bogdan Stanciu și
Ivan Marius Cezar din România.
Voica Cristian a absolvit Facultatea de Arte
din Timișoara, secția Restaurare, Bogdan
Stanciu a studiat la Facultatea de Pictura
Monumentală din cadrul Universității București, iar eu, Ivan Marius Cezar, am terminat
Facultatea de Pictură a Universității din
București, fiind licențiat în pictură de șevalet.
Fiecare dintre noi am participat, începând
cu perioada de ucenicie și stagiatură, la foarte
multe lucrări din cadrul Patriarhiei Române.
De exemplu, eu am participat, în perioada de
stagiatură, la lucrările de la Biserica Tuturor
Sfinților din Popești Leordeni, ctitoria Patriarhului. La fel, am participat, de data aceasta
toți trei, la lucrările de la o catedrală din Drumul Taberei, care a fost repictată. Am avut o
participare comună, în calitate de stagiari,

și la alte biserici din București. Apoi, eu am
pictat, pe cont propriu, Paraclisul Seminarului Teologic din București. Voica Cristian
a pictat cel puțin două biserici în Timișoara,
are în lucru alte două biserici în Timișoara,
plus a pictat, împreună cu soția, o biserică
în Botoșani și mai are alte lucrări în județul
Botoșani. Eu, împreună cu Bogdan Stanciu,
lucrăm la o catedrală, la biserica Martirilor
din Timișoara. Bogdan Stanciu a mai lucrat
cu fratele său, Alexandru Stanciu, la o biserică
lângă București, la Chitila. Eu am mai lucrat,
de-a lungul timpului, la Bascov, lângă Pitești,
în județul Covasna, am lucrat două biserici,
în județul Teleorman o biserică, avem o activitate destul de largă.
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Facultatea am terminat-o în 2002, iar ceilalți
cu ceva mai încoace, e diferență de vârstă
între noi. Totuși avem o activitate destul de
amplă în domeniul picturii bisericești, adică
eu cel puțin sunt pe șantiere din 1995, Cristian
de prin 2000, Bogdan Stanciu e un pic mai
tânăr, dar are și el destulă vechime.

Cine a realizat programul iconografic?
Planul este făcut de domnul Cornel Pașcanul, care este un pictor de categoria întâia.
Programul iconografic, la o lucrare de acest
gen, se face de cineva de categorie superioară.
Cornel Pașcanul participă la diverse lucrări de
pictură și este de obicei însărcinat de comisie
să facă tot felul de recepții mai ales unde ceilalți nu pot ajunge.
S-a făcut o modificare în programul iconografic, în sensul poziției și modului de
reprezentare în biserică a apostolilor și sfinților. S-a hotărât că trebuie să marcăm mai
multe aspecte legate de sfinți, ca să zic așa,
adică să nu punem numai sfinți la început ci
și apostoli peste tot. E până la urmă hramul
Sfântului Ierarh Nicolae, avem și ierarhi și
sfinți apostoli, avem și sfinți cuvioși, noi, mai
ales în ideea în care se încheia programul iconografic, am respectat pozițiile din biserică.
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Acum este vorba, în primul rând, de planul
de boltă, care este legat de lucrurile cerești
și de ierarhia cerească și îngerească, iar în
momentul în care o să coborâm pe pereți,
o să apară și scene din viața Mântuitorului
Hristos, alte aspecte legate de importanța
teologică a poziției sfinților în biserică și ce se
mai pictează, conform canoanelor, aici.
Ca tehnică s-a folosit acrilic, culori acrilice,
tehnica al secco. Tehnicile al secco, adică
tehnicile pe uscat, sunt de mai multe feluri,
de la ulei la tempera. Toți trei, cei care am
lucrat aici, ne-am școlit, să zic așa, în ceea ce
privește pictura bisericească, la același meșter, și atunci automat avem aceeași viziune,
lucrăm în același stil, de aceea nădajduim în
Dumnezeu că lucrarea este unitară și spre
mântuirea credincioșilor.

Vă rugăm să ne vorbiți despre
pictura propriu-zisa a bisericii din
Bichișciaba?
Biserica din Bichișciaba avea nevoie, dincolo de consacrarea ca spațiu liturgic, pentru
ortodoxie, de niște elemente ajutătoare, care
se folosesc în ortodoxie și care îl ajută pe
credincios să stabiliească o legatură mai clară
cu divinitatea. La fel ca muzica bisericească
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și pictura bisericească, icoana este o poartă
către Dumnezeu. Creștinul, văzând icoanele, conștientizează mai bine prezența lui
Dumnezeu în lăcașul de cult și își dă seama
mai bine, că, atunci când se face liturghia, se
face în mod real împreună cu Dumnezeu, cu
sfinții și cu îngerii, acesta este rolul icoanei.
Propriu ortodoxiei, propriu lăcașelor de cult
ortodoxe, este prezența icoanelor pe pereți,
un ajutor în plus pentru efectuarea actului
liturgic, a comuniunii cu Dumnezeu. Întotdeauna programul iconografic pus pe pereți
are o însemnatate, o semnificație, în funcție
de poziția în care sunt puse icoanele. Astfel
în altar, pe bolta altarului, este pusă Maica
Domnului. Ea este cea mai înaltă de pe ceruri,
prin care Dumnezeu s-a făcut Om, prin care
a fost posibilă jertfa ulterioră, adică Maica
Domnului este scara pe care Dumnezeu s–a
coborât din Cer pe Pământ și tot din Maica
Domnului Mântuitorul a luat Trup, care se
jertfește continuu în timpul Sfintei Liturghii.
De-a dreapta și de-a stânga Maicii Domnului
sunt puși Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril,
ca solitori ai Vechiului și al Noului Testament.
Sfântul Arhanghel Mihail apare în Vechiul
Testament, ca aparător al celor drepți și ca
mesager al voilor lui Dumnezeu, ca luptator în sprijinul poporului drept credincios.
Sfântul Gavril, care mai este numit Înger al
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Darului, întotdeauna dă bunele vestiri, întotdeauna dă vestea cea bună, dă vestea întrupării Mântuitorului, din câte știu, l-a vestit și
pe Zaharia despre Sfântul Ioan Botezătorul.
Sfântul Arhanghel Gavril este un înger al
darului, mai mult, apare în Noul Testament.
Ei sunt îngerii care și-au manifestat, cu îngăduința lui Dumnezeu, cel mai mult prezența
în mijlocul oamenilor dintre toate cetele
îngerești, adică ei sunt cei mai cunoscuți, mai
sunt și alții, încă cinci voievozi, să zic așa, care
ascultă de voia Preasfintei Treimi, lucrează în
ajutorul oamenilor.
Apar apoi Sfinții Ierarhi sau Sfinții Începători ai Preoției, urmași ai Sfinților Apostoli,
apare Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh
Ioan Gură de Aur și o să apară și ceilalți Sfinți
în altar. Mântuitorul Hristos și Sfinții Apostoli, Sfinții Ierarhi, care au fost până la anul
300, Sfinții Teologi, Sfântul Vasile, Grigore și
Ioan. Ei au structurat frângerea pâinii cum
faceau Sfinții Apostoli, ei au împlinit ceea ce
Mântuitorul a spus „Aceasta să o faceți spre
pomenirea mea”, adică Sfânta Liturghie.
Sfinții Ierarhi au structurat și au clarificat,
prin insuflare dumnezeiască, au clarificat
structura Sfintei Liturghii, ei apar în primul
rând. Sfinții Ierarhi, Sfinții Arhierei, de la primul sinod ecumenic apar cel mai mult, adica
Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur,
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Sfântul Nicolae, Sfântul Grigorie Teologul,
Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Chiril al
Alexandriei, mai apare și Sfântul Iacov, ruda
Domnului, care a fost, tot așa, episcop. Prin
arhierei, prin succesiunea apostolică se transmite, din generație în generație, credința, și
prin punerea mâinilor și harului dumnezeiesc
se transmite, din generație în generație, prin
succesiune apostolică neîntreruptă, până
în ziua de azi, și atunci sigur că în altar, în
Sfânta Sfintelor, apar arhiereii, care lucrează
și teoretic și practic la transmiterea în istoria
dreptei credințe a ortodoxiei.
Despre programul iconografic de aici: pe
tavan, în Naos, în dreptul turlei celei mari
apare Pantocratorul, Fiul lui Dumnezeu,
Mântuitorul Hristos, prin care toate s-au
făcut, prin care Dumnezeu Tatăl ține lumea
cu harul Duhului Sfânt. Prin Pantocrator s-a
făcut totul, toată lumea văzută, toată materia,
s-a făcut prin Mântuitorul Hristos, prin Fiu
și prin Cuvântul lui Dumnezeu, care era mai
înainte de veci în sânurile Tatălui și a apărut
în veci din Sfânta Fecioară Maria și ne-a
învățat și pe noi, cum să urcăm la Dumnezeu,
că, până la venirea Mântuitorului, omenirea
nu era împăcată cu Dumnezeu Tatăl, legea
nu a reușit să îl îndrepte pe om, însuși Fiul
lui Dumnezeu s-a coborât pe Pământ să ne
învețe.
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În jur, întâi apar cetele îngerești, care
stau împrejurul slavei lui Dumnezeu, care
sunt cele mai aproape de Dumnezeu, serafimii, heruvimii, tronurile, care sunt cei mai
aproape, și totodată apar Sfinții Prorooci,
care au fost primii, care au propovăduit
învățătura Mântuitorului Hristos, prin care
credința, în Vechiul Testament, a fost împartășită oamenilor în special poporului ales, care
după judecățile lui Dumnezeu era potrivit
să primească și să păstreze adevărurile despre Dumnezeu, până la împlinirea vremii,
când prin Mântuitorul Hristos și prin Sfinții
Apostoli s-a propovăduit adevărul despre
Dumnezeu în treime închinat și slăvit la
toată lumea. Așadar apar proroocii și Sfinții
Apostoli, apar cei 12 Apostoli prin care s-a
propovăduit evanghelia până la marginile
lumii. În zona Naosului mai apăreau unii
Sfinți Mucenici. Neștiind că ar mai urma un
program iconografic, am încercat să acoperim
potrivit fiecărui loc din biserică, să punctăm
cu sfinții respectivi, pentru că într-un Naos
obișnuit, în biserică, după Sfinții Apostoli,
care apar în turlă, mai apar niște scene, dar
ulterior apar pe colțuri Sfinții Evangheliști,
care au scris Sfintele Evanghelii, și mai jos,
în afară de scenele din viața lui Hristos sau a
Maicii Domnului, apar Sfinții Mucenici, fără
de care iarăși credința, nu s-ar fi propagat în

54

istorie, adică făra jertfa Sfinților Mucenici. De
aceea Sfinții Mucenici ocupă locul central în
Naos, unde în vechime stăteau numai credincioșii, fiindcă cine nu era botezat trebuia să
stea în pridvor sau în Pronaos, afară.
Ca scenă, urmează Sfânta Treime la stejarul din Mamvri, care a apărut în Vechiul
Testament. Pe pământul lui Avraam, la
casă la Avram, au venit trei străini, pe care
Avraam, din dragoste de oameni, i-a primit
iar acești trei străini erau trei îngeri, care
întruchipează Preasfânta Treime. Aceasta
este singura reprezentare recunoscută de
iconografia ortodoxă. Imaginea iconografică cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și
Dumnezeu Duhul Sfânt în chip de porumbel
nu este canonică, fiindcă cele Trei Persoane
ale Preasfintei Treimi trebuie să fie egale,
precum cei trei străini de la stejarul din
Mamvri, nu este una mai mare ca cealalta,
decât că ele diferă prin lucrare. Este un singur
Dumnezeu, în trei fețe dumnezeiești egale, în
armonie desăvârșită și deplină. Cei trei îngeri
care simbolizează cele trei fețe dumnezeiești
egale apar în chip de îngeri într-o icoană
făcută de Sfântul Andrei Rubliov. Cei trei
îngeri sunt arătarea Treimică de la stejarul
Mamvri. Puteau să fie trei îngeri pe care i–a
primit Avraam, dar întruchipează, ca icoană
a Preasfintei Treimi, pe Dumnezeu Tatăl și
Dumnezeu Duhul Sfânt sunt sub formă de
potir pe partea stângă și pe dreapta iar în
mijloc Dumnezeu Fiul care s-a adus jertfă
pentru noi și pentru a noastră mântuire.
În jurul medalionului Preasfintei Treimi,
de-a stânga și de-a dreapta, am pus câțiva sfinți
mucenici militari, v-am spus de ce, și în partea din spate pe Maica Domnului Rugătoare
(Oranta), înconjurată de Sfinții Prorooci dar și
de Sfinții Melozi din Noul Testament, care și–
au sfințit viața sub învățătura dreptei credințe.
Sfântul Cosma Melodul, Sfântul Roman Melodul, Sfântul Iosif Gratus, Sfântul Ioan Damaschin, toți au scris, au întocmit evangheliile pe
care le ascultăm astăzi în biserică, întocmirile
de versurile și melodiile sunt făcute de Sfinții
Melozi. De exemplu cântarea Fecioarei Maria,
care se cântă la Axion, este făcută de Sfântul
Roman Melodul. În dreptul Maicii Domnului
sunt sfinții cuvioși și sfintele cuvioase, care
și-au sfințit viața desăvârșită în Hristos.
Omul contemporan nu mai poate suferi
un cer negru, care este adevărata culoare ce
trimite spre lumina nevăzută. Lumina nevăzută nu e neapărat ca o materie, este o altfel
de lumină. Un cer negru sigur ca ar fi avut
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o capacitate mai mare de tranziție, dar omul
nu mai poate duce anumite lucruri duhovnicești, însă dacă ne uităm la lucrările vechi,
cerul este foarte închis, și atunci pe cerul acela
închis, care rămâne în spate, sfinții apar ca
o prezență și mai vie, mult mai vie. Acum
sigur, întrucât credinciosul dorește un cer,
care să semene cât mai mult cu acesta, nu se
mai poate picta un cer negru, care duce într-o
zonă mai mistică.

Credeți că această pictură se
încadrează în acest spațiu istoric?
Fără doar și poate, fără probleme, adică
este o haină neapărat necesară unui locaș
ortodox fie el și cu o arhitectură nu ca aceasta
de tip navă, cu elementele specifice sigur. Cu
siguranță până acum să zicem 200 de ani, aici
a fost pictura ca aceasta de care facem noi. În
Ardeal de exemplu, la Densuș, există tot o
arhitectură de tip nava, cu pictură sârbească,
bizantină, mai ales ca sunteți aproape de Serbia. În jurul anului 1000, în vecinătatea Serbiei a existat o școala grecească, teofanică și
o școala macedoneană, din care a făcut parte
și Manuil Panselinul. Acestea sunt modelele
vechi, curat ortodoxe.
Biserica de aici a fost construită în anul
1837, nu știu cum s-a păstrat lăcașul acesta,
dacă a fost tot timpul ortodox, având în
vedere perioada istorică, ce presiuni s-au
făcut asupra ortodoxiei și cum au rămas
ortodocși prin rânduiala lui Dumnezeu. Sigur
că atunci poporul ortodox, mai ales partea
asta a Banatului, a Ardealului, au fost foarte
prigoniți. În Țara Românească prigoana a
fost mai mică, pentru că pe turci nu-i interesa
decât partea mai mult materială, ca să zic așa,
și nu cea spirituală, de a-i converti pe creștini.
Ceea ce s-a făcut ulterior, ca pictură, aici,
avem și noi la București, Catedrala Spiridon
Nou, așa-zisă paraclis patriarhal, foarte mare,
care a fost pictat de Tătărescu sau de nu știu
cine, în stil academic.
***
Lucrările au fost realizate mulțumită preotului Teodor Marc, care de mai bine de douăzeci de ani poarta grija comunității, a bisericii
ortodoxe din Bichișciaba și care a făcut tot
posibilul, a lucrat fără încetare să obțină
fondurile necesare, ca biserica să devină
un adevărat lăcaș de cult ortodox. Pictarea
bisericii s-a realizat cu sprijinul financiar al
Departamentului Politici pentru Românii de
Pretutindeni, de la București.
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Recenzii

Cultura şi istoria românilor din Ungaria
Gabriel Moisa (coordonator), Maria Berényi, Ana Borbély, Elena Csobai,
Emilia Martin, Tibor Hergyán, Academia Română – Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2013, 350 pagini
Istoria comunităților românești din țările
din jurul României este un subiect de mare
actualitate atât în istoriografia românească de
la noi cât și în aceste state care ne înconjoară
și unde viețuiesc de secole un număr inegal
de conaționali (în anumite zone aceștia nu au
aparținut vreodată de statul român, dar continuă să-și prezerve identitatea etno-lingvistică). Nu întâmplător la nivelul autorităților
guvernamentale din București funcționează
de circa două decenii un departament specializat în susținerea proiectelor culturale ce-i
vizează pe românii din atari teritorii. În acest
context, orice apariție editorială este binevenită și necesară în același timp pentru cunoașterea adecvată a evoluției trecute şi a stării din
prezent a acestor comunități istorice.
Centrul de Studii Transilvane din cadrul
Academiei Române și-a propus încă de la
refondarea sa în anul 1991 să întrețină relații
de colaborare în plan ştiinţific și să sprijine
prin diferite acțiuni și evenimente inițiativele
venite dinspre elitele culturale ale românilor
din țările din jurul României. Au fost organizate numeroase conferințe, expoziții, lansări
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de carte, școli de vară etc., toate având ca
miză antrenarea unui număr cât mai mare
de specialiști, oameni de cultură, profesori,
studenți și elevi din Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria. Unul dintre numeroasele
proiecte recente la care instituția și-a adus
aportul a fost și publicarea acestui volum
masiv despre istoria și cultura românilor din
Ungaria (acest recent proiect s-a finalizat și
cu suportul financiar generos al Consiliului
Județean Bihor).
Prezentul volum nu și-a propus să fie o
monografie în sens clasic a comunității românilor din Ungaria, nici nu a fost gândit într-o
asemenea manieră redacțională. Totuși, la
sfârșitul lecturii acestui consistent volum,
cititorul rămâne cu impresia că a aflat mai tot
ce era esențial despre trecutul secular dar și
despre prezentul românilor din țara vecină
de la apus. Prin urmare putem să apreciem
că lucrarea coordonată de universitarul orădean Gabriel Moisa (un cunoscut cercetător
al istoriografiei românești din Ungaria, care
a și publicat în 2010 un volum consacrat
numai acestui aspect) are toate calitățile
unei veritabile abordări monografice care
a reușit să includă în 8 capitole informații
cuprinzătoare despre istoricul românilor din
Ungaria și reflectarea acestui trecut în scrierile istorice, să devoaleze date inedite despre
mișcarea culturală, limba, etnografia acestei
comunități. Doamna dr. Maria Berényi, directorul de peste două decenii al Institutului de
Cercetări al Românilor din Ungaria, reputat
specialist recunoscut nu numai în România
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și Ungaria, a alocat un studiu de caz și reconstituirii aspectelor istorico-culturale din viața
coloniei macedoromâne din Buda și Pesta în
secolele XVIII–XIX, subliniind rolul extrem
de important al acestei ramuri a romanității
orientale balcanice în viața economico-financiară a Ungariei și a Imperiului Austriac, în
dezvoltarea național-culturală a românilor
din aceste locuri. Capitolele asumate de către
autorii Gabriel Moisa, Maria Berényi, Ana
Borbély, Elena Csobai, Emilia Martin și Tibor
Hergyán sunt unitare fiecare dintre ele în
parte dar în același timp devin complementare unei viziuni integratoare. Nu numai că
maniera interdisciplinară de abordare (explicabilă dacă avem în vedere specializarea
fiecăruia dintre autori în istorie, istoriografie, literatură, istoria literaturii, demografie,
etnografie, etnologie, lingvistică) se impunea
dintr-u bun început pentru fiecare capitol,
dar chiar și în cuprinsul fiecăruia dintre ele
se remarcă acest apel la interdisciplinaritate,
ceea ce conferă volumului complexitate, viabilitate și o firească obiectivitate axiologică.
Sursele de documentare la care au recurs
autorii sunt multiple, de la colecțiile edite de
documente istorice, etnografice și lingvistice,
presa vremii, la anchete de teren dialectale,
la investigarea fondurilor documentare ale
parohiilor ortodoxe și Greco-catolice, ori la
cele din Arhivele Naționale Maghiare. Toate
capitolele au o Bibliografie care învederează
astfel și stadiul cercetărilor pentru acea temă,
precum și numeroase ilustrații (alb-negru și
color) care sporesc valoarea lucrării.
Ioan Bolovan
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Cultura şi istoria românilor din Ungaria
Gabriel Moisa (coordonator), Maria Berényi, Ana Borbély, Elena Csobai,
Emilia Martin, Tibor Hergyán, Academia Română – Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2013, 350 pagini

Peisajul istoriografic contemporan s-a
îmbogățit în perioada recentă cu o lucrare de
o valoare incontestabilă, prin efortul depus
de echipa științifică coordonată de profesorul
Gabriel Moisa și alcătuită din Maria Berényi,
Ana Borbély, Elena Csobai, Tibor Hergyán și
Emilia Martin cercetători în cadrul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.
Autorii sunt cercetători consacrați în rândul
oamenilor de știință din Ungaria și România.
Autorii ne propun, în capitole-studii
extrem de concentrate, o serie de teme referitoare la istoria și cultura românilor din
Ungaria, problematici care, în timp, au stârnit
numeroase comentarii și opinii. Avem de a
face cu o lucrare de sinteză care depășește
conținutul tradițional al genului și care se
impune atât prin dimensiune, cât și prin
calitatea și pertinența informațiilor oferite cu
mare generozitate. Devenim, astfel, părtașii
unor interpretări și completări cu privire la
abordări de istorie culturală, istorie instituțională, etnografie, literatură, etnologie, dialectologie, demografie etc., care nu fac decât să
demonstreze, o dată în plus, profesionalismul
și totala implicare a autorilor în domeniul de
cercetare pe care îl reprezintă. Ca urmare,
ne este prezentată o lucrare complexă, de
sinteză, care prin interdisciplinaritatea autorilor, prin diversitatea aspectelor abordate de
către aceștia aduce o contribuție valoroasă
în domeniul studiilor monografice despre
destinul unei comunități românești din afara
granițelor statului român.
Ne-a reținut atenția modalitatea de tratare
a problematicii, care este una monografică,
fără îndoială adecvată unui demers istoriografic recuperator, deoarece este prima
tentativă de explorare sistematică a istoriei unei
comunități românești din exteriorul granițelor
statului român, cu particularități și elemente
definitorii, cu succese dar și cu neîmpliniri,
realitate în care au fost implicați atât oameni,
cât și instituții, într-o pornire ardentă spre
consolidarea identității românești.
În condițiile în care identitatea – fie ea națională sau europeană – se construiește și prin

raportarea la ceilalți, la culturi și valori diferite, eforturile autorilor din prezentul volum
aduc întregiri problematicii în definirea
elementelor esențiale de cultură și civilizație
create de-a lungul timpului de comunitatea
românească din Ungaria.
De aceea, considerăm că acest volum este
un proiect științific binevenit în circuitul
istoriografic, fiind o adevărată monografie
care privește comunitatea românească din
Ungaria.
Lucrarea este un elaborat științific de
excepție, realizat cu mult profesionalism și
care face apel, așa cum au precizat, la interdisciplinaritate. De altfel, încă din Cuvântulînainte, semnat de Gabriel Moisa, lectorul
este avertizat că are de a face cu o „lucrare
complexă ce ilustrează din plin recursul la
interdisciplinaritate sub aspectul investigației
științifice… Avem, astfel, în față, o lucrare
care urmărește pe mai multe direcții evoluția
comunității românești din Ungaria de astăzi
de-a lungul câtorva secole” (p. 7).
Volumul este o sinteză în opt capitole
(Considerații privind scrisul istoric al românilor
din Ungaria, Istoricul românilor de pe teritoriul
Ungariei de azi, Aspecte istorico-culturale din
viața coloniei macedoromâne din Buda și Pesta
– secolele XVIII–IXI, Mișcarea culturală românească de pe teritoriul Ungariei de azi – secolul
al IXI, Scriitori și personalități de seamă românești de pe teritoriul Ungariei de azi – secolul al
IXI, Literatura de azi a românilor din Ungaria
– portrete literare, Limba română din Ungaria –
aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice
și demografice, Cultura populară a românilor
din Ungaria) care cuprinde rezultatele unor
cercetări îndelungate. Bibliografia este adusă
la zi, aparatul critic este impecabil, fapt care
demonstrează travaliul științific extraordinar
depus de autori.
Respectivele capitole sunt redactate întro manieră echilibrată, făcându-se apel la
interdisciplinaritate. Sunt, de asemenea,
evocate numeroase personalități din istoria
culturală și politică a României și Ungariei,
care apar prezentate într-o manieră obiectivă,
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alături de societățile culturale și instituțiile
de învățământ și cele bisericești care și-au
desfășurat activitatea în spațiul transilvănean
și în cel ungar în epoca modernă și contemporană.
Cartea lasă să transpară o sincronizare a
eforturilor elitelor românești din Transilvania și Ungaria în direcția menținerii limbii
și culturii românești. De altfel, comunitatea
românească de pe teritoriul Ungariei a reușit să-și păstreze identitatea mai ales prin
intermediul a două instituții importante, și
anume Biserica și Școala, care și astăzi au un
rol extrem de important în susținerea dezideratelor românilor care trăiesc în statul vecin.
De actualitate rămân aspectele legate de
rolul culturii și al limbii în înțelegerea relațiilor interetnice și interconfesionale, acestea
fiind chestiuni empirice care trebuie investigate de la caz la caz și nu prin asumpții
analitice.
Ca urmare, lucrarea de față își propune să
urmărească organizarea, evoluția și afirmarea
comunității românești din Ungaria între secolele al XVIII-lea și al XX-lea, cu evidențierea
contribuției vieții culturale a românilor din
statul vecin la păstrarea și consolidarea conștiinței naționale, cultura fiind considerată în
epoca modernă unul dintre cele mai eficiente
mijloace pentru fortificarea conștiinței de
sine.
Studiul este scris pentru un public divers,
de la cititorii obișnuiți (pasionați de istorie)
și până la oamenii politici. El se bazează pe
surse bibliografice și documentare sigure,
dar și pe aprecierile altor autori, majoritatea
dintre ei fiind intelectuali români care trăiesc
actualmente pe teritoriul Ungariei.
Bibliografia problemei este foarte bogată
și actualizată, iar ilustrația este de calitate și
sugestivă.
Lucrarea este bine echilibrată sub raportul
ponderii materialului arhivistic și a celui edit,
constatându-se o interogare a publicațiilor de
referință, de la cele contemporane evenimentului relatat la ultimele apariții în domeniu.
Prezența anumitor inexactități la nivelul
detaliului este compensată printr-o încercare de sinteză reușită a problematicii vaste
și încă insuficient explorate, mai ales din
perspectiva efectelor și rezultatelor pe care
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le-a înregistrat, în diverse contexte politice și
socio-culturale, evoluția istorică a comunității
românești din Ungaria.
Concluziile inserate la finalul fiecărui capitol sunt formulate în raport de o impunătoare
cantitate de informații documentare, adunate
în urma unui angajant travaliu științific și a
unei atitudini responsabile față de cerințele
unui asemenea demers istoriografic. De
aceea, ele sunt fondate și reprezintă o evaluare temeinică a „pulsului” vieții spirituale
românești din Ungaria.
Trădând un fin simț analitic și o scriitură
exersată, autorii volumului reușesc să surprindă nervurile unui demers ce își verifică/
reverifică permanent mesajul, chemând la
reflexie angajată, organizată în jurul unor
idei majore precum, „istorie”, „cultură”,
„biserică”, „literatură”, „conviețuire”, „toleranță” ce-și resemnifică mereu, pentru fiecare
vremuri în parte, conținuturile.
Considerăm că lucrarea de față se înscrie
într-un vast proiect științific pe care autorii
l-au conceput și modelat ținând seama de
logica intrinsecă a raportului sincronie-diacronie, evenimențial-interpretare, și al cărui
obiectiv este de a face cunoscută istoria și cultura comunității românești din Ungaria prin
intermediul unor personalități polivalente a
căror viață și operă s-a împletit organic cu
instituțiile culturale, politice și administrative
pe care le-au deservit cu abnegație și prețuire.
Prezenta lucrare poate fi un instrument de
lucru extrem de util pentru cei care doresc
să cerceteze istoria comunităților românești
din Ungaria.
Demersul istoric competent și riguros,
întreprins cu firească pasiune, are drept rezultat o contribuție de referință în istoriografia
română, de care trebuie să se țină seama, o
carte cu efect stimulativ în câmpul cercetărilor și dezbaterilor istoriografice.
Considerăm, de asemenea, că volumul de
față are capacitatea de a indica încă o cale
pentru viitori cercetători ai problematicii,
prin relevarea modelelor luminoase din trecutul istoric, cultural, bisericesc și școlar al
comunității românești din Ungaria de a lăsa
generațiilor tinere un gând, o metodă și o
pildă vrednică de urmat.
Radu Romînașu
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Relatări de presă despre lansările de carte
ale volumului „Cultura şi istoria
românilor din Ungaria” de la
Oradea şi Giula
Lucrare despre „Cultura și istoria românilor din Ungaria”, apărută sub egida
Academiei Române – Centrul de Studii Transilvane
Membrii comunității românești din Ungaria, dar și iubitorii de pretutindeni ai cărții, au
la dispoziție, de acum înainte, o nouă lucrare
de specialitate, apărută sub egida Academiei
Române și a Centrului de Studii Transilvane,
din Cluj-Napoca, intitulată „Cultura și istoria
românilor din Ungaria”.
Este vorba despre o lucrare complexă, de
sinteză, care abordează tema propusă din mai
multe aspecte: al istoriei, istoriografiei, literaturii, etnografiei, etnologiei, dialectologiei
și demografiei și beneficiază de un colectiv
important de autori, format din Domnul
Gabriel Moisa, conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Istorie al
Facultății de Istorie, Relații Internaționale,
Științe Politice și Științele Comunicării, a
Universității din Oradea, în calitate de coordonator și mai mulți intelectuali consacrați,
aparținând comunității românești din
Ungaria: Doamna Maria Berényi, directorul
Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, Doamnele Emilia Martin și Elena
Csobai Munteanu, muzeografe la Muzeul
„Munkácsy Mihály” din Bichișceaba (Békéscsaba), Doamna Ana Borbély, cercetător în
cadrul Institutului de Cercetări al Românilor
din Ungaria și Domnul Tibor Hergyán, lector
la Catedra de Filologie Română din cadrul
Universității „ELTE” din Budapesta.
Coordonatorul volumului menționat,
Domnul conferențiar Gabriel Moisa, a fost
primit de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,
la Reședința Eparhială din Giula (12 martie

2014) și i-a oferit acestuia un exemplar din
cartea care reunește pentru prima dată, întro vedere de ansamblu, diferite segmente
ale istoriei și vieții culturale a românilor
din Ungaria, care fuseseră abordate până în
prezent doar în mod fragmentar, în diferite
lucrări aparținând celorlalți co-autori și pe
care Domnul Gabriel Moisa le-a descoperit
atât în timpul efectuării studiilor sale de doctorat din România, cât și în vremea întocmirii
primei sale lucrări cu un subiect asemănător, intitulată „Istoriografia românilor din
Ungaria. 1920–2010” și care a văzut lumina
tiparului în anul 2010.
Volumul „Cultura și istoria românilor
din Ungaria” este rodul unei munci asidue,
în echipă, de mai bine de doi ani de zile,
care a cuprins mai multe întâlniri de lucru
între autorii cărții și a beneficiat de sprijinul
financiar al Consiliului Județean Bihor, fiind
tipărită, pentru început, în 100 de exemplare.
Cartea este un important instrument de
lucru, destinat în primul rând specialiștilor,
dar și tuturor celor preocupați de istoria,
caracteristicile și realizările importante ale
acestei comunități românești din Ungaria,
atât de puțin cunoscute în spațiul lumii intelectuale din România.
Lucrarea va fi lansată, în viitorul apropiat,
la mai multe instituții românești din Ungaria
și este de așteptat ca ea să se bucure de apreciere, din partea cititorilor și de un binemeritat
succes.
Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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O premieră în istoriografie – Cultura
și istoria românilor din Ungaria
Sub egida Academiei Române-Centrul de
Studii Transilvane a văzut lumina tiparului
o lucrare unică în istoriografia românească,
prima sinteză a culturii și istoriei românilor
de peste granițe.
Departamentul de Istorie din cadrul
Facultății de Istorie, Relații Internaționale,
Științe Politice și Științele Comunicării a fost,
ieri, gazda lansării volumului „Cultura și
istoria românilor din Ungaria”, coordonat de
către conf. univ. dr. Gabriel Moisa, prodecanul
Facultății de IRISPSC. Manifestarea științifică
l-a avut ca și moderator pe prof. univ. dr. Sorin
Șipoș, prorectorul Universității din Oradea.
Printre invitați s-a numărat prof. univ. dr.
Ioan Bolovan, prorectorul Universității BabeșBolyai din Cluj Napoca, respectiv dr. Maria
Berényi, directorul Institului de Cercetări al
Românilor din Ungaria. Volumul a fost publicat sub egida Academiei Române - Centrul de
Studii Transilvane Cluj Napoca.
„Volumul este o bijuterie istoriografică,
o analiză închegată despre cultura și istoria
românilor din Ungaria”, a precizat prof.
univ.dr. Sorin Șipoș. Ioan Bolovan a remarcat
faptul că acest volum, este o „monografie cu
caracter de unicitate, o primă lucrare de sinteză, o premieră în istoriografia comunității
românești din jurul României”. În opinia sa,
lucrarea este un model, remarcând caracterul
de sinteză, profesionalismul și interdisciplinaritatea abordată.
Un rol important în realizarea acestei
opere l-a avut dr. Maria Berényi, directorul
Institului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, care a reușit să catalizeze munca
cercetătorilor din Ungaria pe această temă.
„Noi aparținem culturii și limbii românești
universale”, a remarcat Maria Berényi. Volumul tratează mai multe problematici privind
istoria și cultura românilor din Ungaria, cum
ar fi: scrisul istoric al românilor din Ungaria,
istoricul românilor de pe teritoriul Ungariei
de azi, mișcarea culturală românească de pe
teritoriul Ungariei de azi (secolul al XIX-lea),
aspecte istorico-culturale din viața coloniei
macedoromâne din Buda și Pesta (secolele
18-19), sau limbă română și identitate românească în Ungaria.
Cel care a coordonat această activitatea
publicistică a fost conf. univ. dr. Gabriel
Moisa, care a colaborat cu cercetătorii români
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de dincolo de graniță, reușind să-i capaciteze
în această muncă editorială. Gabriel Moisa a
povestit celor prezenți la lansare că, primele
sale contacte, cu realitățile românilor de peste
granițe le-a avut în anii 90, cu prilejul redactării tezei de doctorat. „M-am îndrăgostit de
comunitatea românească din Ungaria. Aici
am regăsit graiul bunicilor mei care m-au
crescut. Deși suntem la nici 10 km de prima
comunitate românească, am constat că nu o
cunoșatem deloc. Astfel era obligația mea de
a aduce această comunitate din Ungaria în
România să o cunoaștem”, a precizat Gabriel
Moisa. Apărută în condiții grafice deosebite,
la Editura Metropolis, volumul are sprijinul
financiar al Consiliului Județean Bihor.
La finalul manifestării academice de ieri,
prorectorul Sorin Șipoș i-a înmânat doamnei
Maria Berényi medalia jubiliară a Universității Oradea.
Autor: Cristina Pușcaș
Material publicat: 27.05.2014
http://www.crisana.ro/stiri/economie-16/o-premiera-in-istoriografie-culturai-istoria-romanilor-din-ungaria-145250.html

Bolovan salută „prima monografie a
românilor din Ungaria”
Ioan Bolovan, prorector al UBB Cluj
Napoca, a salutat la Oradea prima
monografie a comunității românești din
Ungaria.
Departamentul de Istorie din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe
Politice și Științele Comunicării a organizat
marti lansarea monografiei „Cultura și istoria
românilor din Ungaria”, sub coordonarea
prodecanului Gabriel Moisa. Ceilalți contributori ai cărții sunt istorici membri ai comunității românești din Ungaria: Maria Berényi,
Emilia Martin, Tiberiu Herdean, Elena Csobai
și Ana Borbély.
De altfel, la lansare a participat și Maria
Berényi, director al Institutului de Cercetări
al Românilor din Ungaria (www.romanintezet.hu).
Prorectorul Sorin Șipoș a deschis evenimentul subliniind interesul general pentru
„destinul românilor din Basarabia, Bucovina,
Ungaria și Serbia” și, în particular, aplecarea
co-autorului Gabriel Moisa față de involuția
demografică a românilor din Ungaria.
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La rândul său, Ioan Bolovan, prorector al
UBB Cluj Napoca și emisar al Centrului de
Studii Transilvane (institut tutelat de Academia Română) a precizat că volumul coordonat de Gabriel Moisa este „prima monografie
privind o comunitate românească dintr-o țară
dinafara României” și, ca atare, „o lucrare
unicat ce ar trebui popularizată și luată ca
model”.
Ioan Bolovan a mai explicat că fiecare capitol se bazează pe cercetări întinse între 10 și 15
ani, fiind esența a câte unei cărți – monografie
de sine stătătoare pe un anumit domeniu.
În continuare, Maria Berényi a mulțumit
în numele comunității române din Ungaria
pentru monografia apărută în urma relațiilor
prietenești cu universitarii Aurel Pop, Ioan
Bolovan și Gabriel Moisa dar a subliniat că
Institutul pe care îl coordonează a reușit, prin
eforturi proprii, să publice 85 de volume în
20 de ani.

Corifeii de la Buda
„Noi am încercat de mai mulți ani să cercetăm și să scriem despre lingvistica, etnografia
și etnologia comunității noastre, care are un
trecut de trei-patru secole și care, deci, ar avea
ceva de lăsat și pentru urmași. Cine citește
această carte în tihnă și i se trezește apetitul
poate găsi o continuare în bibliografie pentru
a diseca viața comunității. Zona noastră n-a
aparținut niciodată României dar avem un
sentiment românesc fiindcă aparținem limbii și culturii românești universale”, a spus
Maria Berényi.
În continuare, poeta Berényi a trecut în
revistă câteva legături cu zona Ungariei a
afirmării conștiinței naționale românești în
Transilvania și Ungaria.
Astfel, a amintit de corifeii afirmați la
tipografia din Buda (unde se tipărea inclusiv
revista orădeană „Familia”), de înființarea
Fundației pentru Teatrul Românesc, în 1870,
tot la Buda, de rolul formativ al Universității
din Budapesta pentru românii din Transilvania.

Graiul bunicilor, regăsit la Jula
În final, Gabriel Moisa a recunoscut că fără
aportul colegilor din Jula (Gyula), catalizați
de Maria Berényi, nu ar fi reușit să realizeze un astfel de volum. „M-am îndrăgostit
de comunitatea românescă din Ungaria și
fiindcă am regăsit graiul sătesc al bunicilor
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mei. A fost o surpriză să descopăr această
comunitate despre care există o percepție
distorsionată de cenzura anilor ’70 – ’80.
E o comunitate relativ mică dar foarte vie
prin elitele ei. Să sperăm că aceste elite se
vor perpetua”, a încheiat Moisa, mulțumind
Consiliului Județean Bihor pentru susținerea
financiară a volumului.
Autor: Cristian Horgoș
Material publicat: 28 mai 2014
http://www.bihon.ro/bolovan-salutaprima-monografie-a-romanilor-din-ungaria/1421908
Lansare de carte la Departamentul de
Istorie
Marți, 27 mai 2014, în Sala de Consiliu a
Universității din Oradea, a avut loc lansarea
volumului Cultura și istoria românilor din
Ungaria, coordonator Gabriel Moisa, Academia Română Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca, 2014. Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. Sorin ȘIPOȘ, Prorector
pentru managementul cercetării și relații
internaționale al Universității din Oradea.
Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Ioan
BOLOVAN, Prorector al Universității „BabeșBolyai”, Cluj-Napoca, Dr. Maria BERÉNYI,
Director al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria și conf. univ. dr. Gabriel
MOISA, prodecan al FIRISPSC, Universitatea
din Oradea.
Prima intervenție a aparținut distinsului
oaspete clujean, domnul prorector prof.
Ioan BOLOVAN. Acesta a precizat faptul că
respectivul volum este un proiect științific
binevenit în circuitul istoriografic, fiind o
adevărată monografie care privește comunitatea românească din Ungaria. Lucrarea este
un elaborat științific de excepție realizat cu
mult profesionalism și care face apel la interdisciplinaritate. Este o sinteză în opt capitole
care cuprinde rezultatele unor cercetări îndelungate. Autorii sunt, la rândul lor, cercetători
consacrați în rândul oamenilor de știință din
Ungaria și România. Bibliografia este adusă
la zi, aparatul critic este impecabil, fapt care
demonstrează travaliul științific extraordinar
depus de autori. Capitolele volumului sunt
redactate într-o manieră echilibrată, făcânduse apel la interdisciplinaritate. Sunt, de
asemenea, evocate numeroase personalități
din istoria culturală și politică a României și
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Ungariei care apar prezentate într-o manieră
obiectivă, alături de societățile culturale și
instituțiile de învățământ care au pulsat în
spațiul transilvănean și în cel ungar în epoca
modernă și contemporană. „Cartea lasă se
respire o sincronizare a eforturilor elitelor
românești din Transilvania și Ungaria de
a-și menține simțirea românească” – a mai
precizat distinsul specialist clujean.
În intervenția sa, doamna dr. Maria
BERÉNYI a prezentat laboratorul de lucru
al volumului, enumerând cercetătorii din
Ungaria care s-au implicat în realizarea
acestui proiect. Distinsa cercetătoare a schițat
un scurt istoric al Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria, care, în cei 20 de ani
de existență, a publicat 80 de volume referitoare la comunitatea românilor din Ungaria.
Prezenta lucrare – aprecia doamna Berényi
– poate fi un instrument de lucru extrem de
util pentru cei care doresc să cerceteze istoria
comunităților românești din Ungaria. Aceste
comunități românești au reușit să-și păstreze
identitatea prin intermediul a două instituții
importante și anume Biserica și Școala, care
și astăzi au un rol extrem de important în
susținerea românilor care trăiesc în statul
vecin.
În partea finală a manifestării, conf. univ.
dr. Gabriel MOISA a adresat mulțumiri colectivului din cadrul Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria, Centrului de Studii
Transilvane din Cluj-Napoca, Primăriei
Municipiului Oradea și Consiliului Județean
Bihor pentru tot sprijinul acordat în derularea
acestui proiect.
De asemenea, domnul prorector Sorin
Șipoș a oferit doamnei Maria Berényi Medalia
jubiliară a Universității din Oradea pentru
rezultatele științifice deosebite concretizate în
numeroase cărți și studii privitoare la istoria
românilor din Ungaria.
Organizator principal: conf. univ. dr.
Gabriel MOISA
Material publicat: 28 mai 2014
https://media.uoradea.ro/article400-Lansare-de-carte-la-Departamentul-de-Istorie

Cultura și istoria românilor din Ungaria
Cartea Săptămânii
Sub egida Academiei Române-Centrul de
Studii Transilvane a văzut lumina tiparului
o lucrare unică în istoriografia românească,

prima sinteză a culturii și istoriei românilor
de peste granițe.
Volumul „Cultura și istoria românilor din
Ungaria”, coordonat de către conf. univ.
dr. Gabriel Moisa, prodecanul Facultății de
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice
și Științele Comunicării de la Universitatea
din Oradea, este o analiză închegată despre
trecutul românilor din Ungaria. Acest volum
este privit de specialiști ca „monografie cu
caracter de unicitate, o primă lucrare de sinteză, o premieră în istoriografia comunității
românești din jurul României”. Lucrarea este
un model, având o abordare interdisciplinară. Un rol important în realizarea acestei
opere l-a avut dr. Maria Berényi, directorul
Institului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, care a reușit să catalizeze munca
cercetătorilor din Ungaria pe această temă.
„Noi aparținem culturii și limbii românești
universale”, a remarcat Maria Berényi. Volumul tratează mai multe problematici privind
istoria și cultura românilor din Ungaria, cum
ar fi: scrisul istoric al românilor din Ungaria,
istoricul românilor de pe teritoriul Ungariei
de azi, mișcarea culturală românească de pe
teritoriul Ungariei de azi (secolul al XIX-lea),
aspecte istorico-culturale din viața coloniei
macedoromâne din Buda și Pesta (secolele
XVIII-XIX) sau limbă română și identitate
românească în Ungaria. Cel care a coordonat
această activitate publicistică a fost conf. univ.
dr. Gabriel Moisa, care a colaborat cu cercetătorii români de dincolo de graniță, reușind
să-i capaciteze în această muncă editorială.
Comunitatea românească din Ungaria are
o veche tradiție, iar potrivit documentelor
amintite în această lucrare, strămoșii românilor din Ungaria s-au stabilit în localitățile de
azi, la sfârșitul secolului XVII-lea. Populația
românească care se stabilește în estul Ungariei aduce cu sine cele mai importante componente ale culturii române, limba maternă și
atașamentul față de religia ortodoxă, se arată
în volum. În secolul al XVIII-lea, în comitatul
Bihor au fost identificate 11 localități locuite
și de români: Bedeu, Darvaș, Apateu, Săcal,
Micherechi, Peterd, Leta-Mare, Pocei, Crâstor,
Jaca și Vecherd. În paginile volumului, fiecare
din aceste așezări românești sunt prezentate
de la prima lor atestare documentară, până
în zilele noastre. Volumul apărut în condiții
grafice deosebite, adăpostește între paginile
sale o serie de fotografii de familie aparținând
vechilor români de peste granițe. Prin articolele reunite în această lucrare colectivă, avem
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astfel reflectată evoluția în timp a comunității
românești, din cele mai vechi timpuri, până
în zilele noastre.
Autor: Cristina Pușcaș
Material publicat: 13 iunie, 2014
http://zidezi.ro/cartea-saptamanii/culturasi-istoria-romanilor-din-ungaria.html

„Cei care vor răsfoi această carte
vor cunoaște firul roșu al acestei
comunități”
Vineri, 12 septembrie, sediul Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria a găz-
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duit lansarea unui nou volum intitulat
„Cultura și istoria românilor din Ungaria”,
al cărui coordonator este domnul profesor
conf. univ. dr. Gabriel Moisa, prodecan a
FIRISPSC (Facultatea de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice și Științele
Comunicării) a Universității Oradea. Este
primul și unicul volum al comunității
românești din Ungaria care a apărut sub
egida Academiei Române. Lansarea de carte
de la Jula nu a fost prima, pentru că în luna
mai a anului curent a fost organizată la
Universitatea din Oradea în prezența unui
numeros public. Forma digitalizată a acestui volum poate fi consultată pe pagina web
a Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria (www.romanintezet.hu).
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Evenimentul a fost moderat de către
doamna dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria. La realizarea acestui volum, din cadrul
comunității românești din Ungaria și-au
dat aportul: Maria Berényi, Ana Borbély,
Elena Csobai, Emilia Martin și Tiberiu
Hergyán. Respectivul volum este o adevărată monografie care privește comunitatea
românească din Ungaria. Este o sinteză în
șapte capitole.
– Eu sunt mândră și fericită că a apărut
acest volum. Am avut aproximativ trei luni
ca să predăm materialul, așa că la cercetări
noi nu ne-am putut angaja, am lucrat din
ceea ce am cercetat în acești 25 de ani petrecuți în domeniul cercetărilor, aproape despre
toate localitățile populate de românii din
Ungaria, mai precis 18 localități cu excepția
a patru comunități. Am încercat să dau foarte
pe scurt esența celor 25 de ani de cercetare,
fiindcă a trebuit să mă încadrez în acest
spațiu pe care l-am primit. Pe lângă istoria
localităților am dat un studiu, în general despre evoluarea demografiei, despre scăderea
populației românești din toate localitățile, a
concluzionat Elena Csobai.
Această carte este un produs științific valoros, care urmărește din mai multe aspecte
evoluția comunității românești din Ungaria
de-a lungul secolelor. După cum a preci-

Gabriel Moisa

zat etnografa Emilia Martin, apariția cărții
despre o comunitate românească din afara
graniței țării, sub egida Academiei Române,
constituie o mândrie.
– Ca să apară o astfel de carte sub egida
Academiei Române – Centrul de Studii Transilvane, pentru orice comunitate și mai ales

Gabriel Moisa, Maria Berényi, Elena Csobai, Emilia Martin
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Elena Csobai

Emilia Martin

pentru o comunitate românească din afara
graniței, este o mândrie. În al doilea rând este
un lucru îmbucurător că, de la bun început,
coordonatorii au gândit această carte în așa
fel ca să cuprindă nu numai istoria comunității noastre, ci și limba, literatura și cultura
populară, mai ales pentru faptul că această
comunitate timp îndelungat s-a identificat
prin această cultură populară: de la casa țărănească până la modul de gospodărire, portul,
fotografiile, sărbătorile, mitologia, șamd.
Am încercat să prezint ceea ce-i deosebește
de populația majoritară și acele elemente
care au reprezentat particularitățile acestei
comunități, a spus la lansare cercetătoarea
Emilia Martin.
– Pentru românii din Ungaria această carte
înseamnă o sinteză a celor mai importante
realizări istoriografice a câtorva din elita
românilor din Ungaria, ale unora dintre cei
mai reprezentativi membri ai comunității
care au avut preocupări specifice. Pe de altă
parte, această carte înseamnă foarte mult nu
numai pentru comunitatea românilor din
Ungaria, dar și pentru românii din România.
Prin acest volum îi aduc mai aproape pe
românii din Ungaria de ei, ne-a spus coordonatorul cărții, Gabriel Moisa.

– De unde a pornit ideea ca să adunați într-o
carte cele mai importante date culturale și istorice
despre românii din Ungaria?
– Ideea a venit în contextul în care pregăteam celălalt volum, este vorba despre
„Istoriografia românilor din Ungaria între
anii 1920–2010”, când am constatat, de fapt,
că nu există o sinteză atotcuprinzătoare a
culturii și istoriei românilor. Spun sinteză,
pentru că volumul este o sumă a cercetărilor
elitei românești din Ungaria, fiecare domeniu, capitol din acest volum poate fi analizat
apoi în profunzime pe bibliografia existentă
la capătul fiecărui capitol. Deci, am considerat necesar pentru publicul larg, dincolo de
studiul de specialitate mai puțin accesibil
cititorului obișnuit, care s-a familiarizat cu
terminologiile lingvistice de istorie, istoriografie, etnologie, literatură, șamd. Cei care
vor răsfoi această carte vor cunoaște firul
roșu al acestei comunități.
– Cine au contribuit la realizarea acestui
volum?
– Contributorii sunt: primul capitol dedicat istoriografiei românilor este realizat de
către mine, autoarea istoricului românilor
din Ungaria este doamna Elena Csobai și au
mai contribuit doamna Maria Berényi, Ana

LUMINA

66

Borbély, Tiberiu Herdean și Emilia Martin.
Ceea ce va rămâne în urma zilelor noastre
vor fi aceste eforturi de a scrie trecutul, istoria românilor din Ungaria după o perioadă
de pauză extrem de îndelungată de 80–90 de
ani, în care nu s-a putut scrie nimic despre
comunitate. Aceste generații după 1989 au
adus în evidență o comunitate despre care
au scris ceea ce nu este puțin lucru, pentru
că acestea vor fi reperele construite în jurul
Institutului de Cercetări ai Românilor din
Ungaria.
– În ce tiraj a apărut și unde poate fi procurată
această carte?
– Cartea a apărut în 200 de exemplare, stoc
care s-a epuizat foarte repede. Prima dată, în
luna mai a fost prezentată la Oradea, unde
a fost prezent domnul prof. univ. dr. Ioan
Bolovan, director adjunct al Centrului de
Studii Transilvane al Academiei Române,
prorectorul Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, sub egida căruia a apărut volumul. Apoi am lansat volumul la Chișinău.
Din cele 200 de exemplare tipărite, am lăsat

75 de exemplare la Institut, la Jula, de unde
pot fi procurate.
– Cum de s-a lansat volumul și tocmai la
Chișinău?
– La Oradea avem un Centru Interdisciplinar Oradea–Chișinău. Am pornit de la ideea
că și românii din Chișinău sunt o extremitate
a spațiului românesc și am gândit să facem
un arc peste Carpații Apuseni și Răsăriteni
astfel încât să cercetăm noi o extremitate a
românității. Acesta a fost motivul pentru
care l-am lansat și la Chișinău. L-am mai
lansat la o universitate din Padova, întro comunitate românească consistentă, în
cadrul unei conferințe unde studiază foarte
mulți studenți din Republica Moldova, cât
și reprezentanți ai Departamentului de
Romanistică la Padova. Ca să o fac cât mai
cunoscută istoria comunității românești din
Ungaria, urmează să fie lansată la Reims, în
Franța, în contextul unor colaborări pe care
le avem acolo.
A. C.
(Foaia românească, 26 septembrie 2014, p. 9.)

Participanții la lansarea de carte din anul 2014 septembrie 26
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Fotocronica Simpozionului al XXIII-lea
organizat de Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria
(Giula, 23–24 noiembrie 2013)
Programul sesiunii științifice

Cornel Sigmirean (Tîrgu–
Mureș): Națiune și naționalitate
în Austro–Ungaria

Ioan Bolovan (Cluj): Interferențe româno–germane în
zona regimentului grăniceresc
năsăudean în epoca modernă

Vasile Dobrescu (Tîrgu–Mureș):
Bursierii fondurilor grănicerești
de la Năsăud la Universitatea
din Budapesta

Participanții simpozionului din anul 2013
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Maria Berényi (Budapesta): 150
de ani de la înființarea Catedrei
Române din Budapesta

Maria Dan, Georgeta Fodor (Tîrgu Mureș): Între privat și public.
Prilejurile de socializare ale femeilor române din fostul Imperiu
Austro–Ungar

Elena Rodica Colta (Arad): Prezența societății românești în viața publică și culturală a vremii,
reflectată în presa arădeană de
la sfârșitul secolului al XIX–lea

Elena Csobai (Bichișciaba):
Comunitatea românească din
Peterd

Iulia Mărgărit (București):
Evoluții semantice speciale în
lexicul românilor din Ungaria

Maria Marin (București): Trăsături ale toponimiei satelor
românești din Ungaria

Ana Borbély (Budapesta): Peisaj lingvistic, cultural și social
din Chitighaz (2010)

Emilia Martin (Giula): Bătrîni
în lumea satului
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Stella Nikula (Giula): Tabuuri
în societatea tradițională
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Iulian Boldea (Tîrgu–Mureș):
Retorica vizualității în poezia
lui Vasile Alecsandri

Participanții simpozionului din anul 2013

Viorel Dorel Cherciu (Giroc):
Concubinajul în Banat – Nulificarea Căsătoriei

Tiberiu Herdean (Budapesta):
Expresia individualului în proza românească interbelică

Alin Cristian Scridon (Giroc):
Articole biblice publicate de
părintele David Voniga în Revista Preoților

Participanții simpozionului din anul 2013
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Pagina web al Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria:
www.romanintezet.hu
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