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Problema transilvan`

Kántor Zoltán

C\teva probleme teoretice
ale autodefinirii [i autoorganiz`rii
ntonela Capelle-Pog`cean analizeaz`
A
\ncercarea de autodefinire a minorit`]ii
maghiare din România de dup` 1989, \n
cadrul teoretic al statului na]ional român
[i al na]iunii-mam` maghiare. Desigur,
autoarea analizeaz` [i conota]iile istorice
ale acestei rela]ii semnal\nd faptul c`
\ncerc`rile de autodefinire nu s\nt chiar
de dat` recent`, ci se \ncadreaz` \ntr-un
proces care a \nceput dup` 1918. Problemele
s\nt acelea[i, \ns` solu]iile depind de
sistemul politic. În ce m` prive[te, voi
reflecta asupra unor problemelor ridicate
de acest studiu, dintre care cele mai
importante le consider a fi rela]ia dintre
stat [i na]iune, respectiv cadrul interpretativ
al minorit`]ii na]ionale. Chiar dac` problemele
legate de autodefinire [i autoorganizare
s\nt str\ns legate \ntre ele, din punct de
vedere logic autodefinirea este primordial`.
Voi \ncepe cu problema teoretic` a
rela]iei dintre stat [i na]iune. Este deja
un loc comun s` afirm`m c` \n acest
spa]iu, grani]ele statelor nu coincid cu
cele ale na]iunilor. De la formarea na]iunilor
moderne, aceasta constituie una dintre
principalele probleme ale regiunii. Este
fals` p`rerea conform c`reia ele vor fi
rezolvate de (eventuala) bun`stare economic`.
Trebuie s` pornim de la ideea c` problemele
etnice/na]ionale vor influen]a \nc` mult`
vreme de-acum \ncolo politica regiunii,
iar tot ce putem face - a[a cum spune
[i Capella-Pog`cean - este s` "\ncerc`m
s` tr`im cu aceast` situa]ie".
Pentru a \n]elege mai bine problema
trebuie s` avem \n vedere formarea
na]iunilor [i puterea organizatoric` a
principiului na]ional. În cazul minorit`]ilor
na]ionale trebuie s` acord`m o aten]ie
aparte modului de formare a minorit`]ii
respective. În cazul \n care hotarele na]iunii
nu coincid cu grani]ele statului, trebuie
s` facem distinc]ie \ntre autodefinirea
na]iunii culturale, respectiv a na]iunii-stat.
În aceast` situa]ie putem face apel la
defini]ia dat` de Benedict Anderson na]iunii
ca [i comunitate imaginar`. În defini]ia
lui Anderson na]iunea este o comunitate
imaginar` politic`, delimitabil` [i suveran`.
Aceast` defini]ie poate fi desigur aplicat`,
cu c\teva ajust`ri, [i minorit`]ilor na]ionale.
Rela]ia dintre na]iunea \n sens

etnocultural [i minoritatea na]ional` nu
poate fi ignorat`. În timp ce, conform
defini]iei lui Anderson, \nainte de 1918
na]iunea maghiar` era o comunitate politic`
imaginar`, dup` 1918 acest lucru este
valabil cel mult pentru cei r`ma[i \ntre
grani]ele statului ungar. Putem afirma c`
toate elementele defini]iei s\nt valabile
pentru maghiarii care tr`iesc pe teritoriul
Ungariei, mai pu]in termenul de "imaginar",
deoarece numai o parte (majoritatea)
dintre cei care apar]in comunit`]ii imaginare
au r`mas \ntre grani]ele statale. De
asemenea, putem considera c` este
satisf`cut criteriul necesar, dar nu [i cel
suficient.
S` vedem \ns` ce se \nt\mpl` \n cazul
minorit`]ii na]ionale. Este ea oare, o
comunitate imaginar` politic`, suveran`
[i delimitat`? Este imaginar`, ca orice
grup mai mare. Este delimitat`, dar nu
de limitele "imaginate", ci de grani]ele
statale concrete, care limiteaz` acest
imaginar. De suveranitate \ns`, nici c`
poate fi vorba. Putem constata c` grani]ele
statelor determin` [i \n continuare limitele
comunit`]ii imaginare, put\nd de aceea
identifica trei tipuri de comunit`]i imaginare.
Prima este comunitatea imaginar`
etnocultural` ("maghiarimea" - totalitatea
maghiarilor), a doua, comunitatea imaginar`
suveran` din ]ara-mam`, iar a treia,
comunitatea imaginar` a minorit`]ilor
na]ionale. În perioadele de dup` 1918,
de fiecare dat` trebuie analizat` rela]ia
dintre acestea trei, \n multe din cazuri
ea put\nd oferi explica]ii la diferitele
discu]ii care apar pe marginea problemei
na]ionale.
Problema na]iunii nu este doar una
teoretic`, \n diferite situa]ii politice elita
politic` pun\nd accentul, conform intereselor
sale, [i pe diferite elemente constitutive
ale autodefinirii. Szucs Jeno constata pe
bun` dreptate c` "\n perioada Monarhiei,
con[tiin]a istoric` a claselor conduc`toare
maghiare era caracterizat` prin utilizarea
alternativ` a dou` concep]ii: na]ionalstatal` fa]` de minorit`]i, respectiv na]ionalcultural` fa]` de politica de germanizare
a Cur]ii din Viena". Defini]ia na]iunii,
respectiv utilizarea acesteia nu este numai
un concept de specialitate, ci \n acela[i
timp [i un instrument politic. Astfel,
analiz\nd formarea, construirea na]iunilor
est-europene, putem constata cu surprindere
c\t de mult depinde aceast` defini]ie nu
numai de conjunctura politic`, ci [i de
inten]iile politice. În timp ce \n Ungaria

nu exist` minorit`]i na]ionale care s`
formuleze un program politic, adic` nu
exist` minorit`]i na]ionale care s` sus]in`
o politic` de construire a na]iunii, acest
lucru nu poate fi spus [i legat de minoritatea
maghiar` din România. La nivel teoretic,
România nu \[i poate defini concep]ia
na]ional` \n acela[i cadru, fiindc` \n acest
caz, fie nu \i consider` pe românii din
Republica Moldova ca fiind parte a na]iunii
române, fie trebuie s` accepte c` maghiarii
din România s\nt [i ei parte a na]iunii
maghiare. În acela[i timp, sub semnul
concep]iei de stat na]ional, minorit`]ile
din România [i românii din afara grani]elor
nu pot fi considera]i concomitent ca parte
a na]iunii etnoculturale. Din motivele
amintite, rela]ia dintre na]iune [i stat
trebuie analizat` \n func]ie de conjunctura
politic` concret` a momentului.
Pe baza celor de mai sus putem
risca afirma]ia c` - indiferent de felul \n
care definim maghiarii din România [i
privind cu scepticism retorica oficial` autodefinirea maghiarilor din România
este, pe de o parte, o func]ie a situa]iei
istorice (stat român, na]iune maghiar`),
iar pe de alt` parte - [i poate c` acesta
este lucrul cel mai important - maghiarii
din România se consider` o entitate
politic` [i social` independent`. Scopul
declarat sau nedeclarat al acestei comunit`]i
este constituirea unei societ`]i independente
[i organizate dup` principiul na]ional. Am
pus accentul pe inten]ii fiind vorba despre
autodefinire, ceea ce presupune automat
[i o imagine de viitor.
çn aceast` analiz` nu voi discuta
politica statului român, respectiv a celui
ungar fa]` de minoritatea maghiar` din
România, ea fiind prezentat` de CapellaPog`cean prin mai multe exemple. Voi
continua \ns` cu analiza autoorganiz`rii
minorit`]ii maghiare din România.
Schimb`rile care au loc s\nt nu numai
pe planul autodefinirii, ci [i la nivelul
autoorganiz`rii. Acesta este momentul \n
care \ncepe [i institu]ionalizarea pe baz`
na]ional`. Partidele minorit`]ilor na]ionale
s\nt \n acela[i timp partide politice [i
organiza]ii sociale. Ca partid politic, ele
particip` la alegerile generale [i locale
\nt`rindu-[i astfel structura sa de partid.
În paralel, acestea \ncearc` [i organizarea
propriei societ`]i ("imaginare"). Principala
caracteristic` a acestui proces o constituie
formarea structurii institu]ionale pe baze
etnice, cea care ne arat` c` linia de
demarca]ie pe baz` etnic` este determinant`.

Demény Péter

Mici [i meci
copil`rie eram mai maghiari dec\t
Înacum,
c\nd s\ntem o adun`tur` de

corcituri renegate.
Îmi amintesc de meciurile echipei
Steaua (a[ putea s` m` exprim mai
elegant, s` vorbesc despre competi]ie,
partide de fotbal dar nu, acestea nu
erau partide, erau meciuri), ei bine,
la meciurile echipei Steaua ]ineam
\ntotdeauna cu adversarii, indiferent
c` era vorba de polonezi, de spanioli,
de turci sau de finlandezi. Dar nici
\n asemenea situa]ii nu puteai s`

faci oricui galerie, nemaivorbind c\nd
"`[tia" jucau cu echipa Honvéd sau
MTK. Întotdeauna a[a-i alinta bunicul
meu, \n timp ce, \n pragul hemoragiei
cerebrale fiind, se uita la televizor,
pentru c` juc`torii Stelei [tiau meserie,
pe c\nd maghiarii... Détári [tia, dar
obosise deja \n neputin]a url`toare
la cer a celorlal]i.
În concluzie, una dintre defini]iile
maghiarului din Ardeal ar fi urm`toarea:
maghiarul din Ardeal este acela care
la meciurile de fotbal nu ]ine niciodat`
cu românii. Cel care \ncalc` aceast`
regul`, nu se va putea descotorosi
niciodat` de ru[inea tr`d`rii. Unul
dintre colegii mei de clas` a recunoscut
\ntr-un moment de incon[tien]` c`
el este fascinat de Hagi. Era c\t pe
aici s`-l snopim \n b`taie, apoi am
renun]at. N-am vrut s` ne murd`rim
m\inile cu un asemenea tic`los!

Aceast` defini]ie nu este prea
[tiin]ific`, dar func]ioneaz`. E[ti sau
nu e[ti un bun maghiar (spre disperarea
lui bunicul meu), \n func]ie de faptul
c` ]ii cu unii sau cu ceilal]i. C\nd
auzeam acest lucru mi se f`cea inima
c\t un purice. Iar`[i pierdusem un
om, s\ntem mai pu]ini cu unul, ce
s`-i facem... a[a este maghiarimea.
Înfr\ngerea de la Mohács [i iar`[i
Mohács...
S-au n`scut [i alte defini]ii, unele
dintre ele fiind valabile chiar [i ast`zi.
Astfel este, de exemplu, aceea defini]ie
conform c`reia "noi" (maghiarii din
Transilvania) vorbim mai frumos dec\t
cei din ]ara-mam` (maghiarii din
Ungaria). Ne [tim p`stra mai bine
limba, tradi]iile, totul. ßi aceast`
afirma]ie con]ine o doz` de paradox,
pentru c` \n timp ce nu facem altceva
dec\t s` ne p`str`m valorile, pl\ngem

ßi dezbaterea pornit` de studiul lui Molnár
Gusztáv ridic` tot problema liniilor de
demarca]ie. Simplific\nd pu]in lucrurile,
Molnár pune accentul pe liniile de
demarca]ie teritorial`, \n timp ce partenerii
de dezbatere consider` c` demarca]ia
etnic` este mai accentuat`. În aceast`
demers m` voi ocupa \ns` doar de linia
de demarca]ie etnic`.
Pornind de la modelul andersonian,
afl`m [i r`spunsul la \ntrebarea: de ce
dore[te o minoritate na]ional` s` devin`
o comunitate politic` suveran`. În acest
sens putem observa aspira]iile politice ale
politicienilor [i intelectualilor minorit`]ii
na]ionale. Pe baza observa]iilor anterioare
putem afirma c` obiectivele politicii
minoritare pot fi formulate foarte simplu
ca fiind acelea de creare a unor unit`]i
mai mici \n cadrul ]`rii (cu sublinierea
c` nu fac aici analiza problemelor legate
de secesiune sau iredentism). Accept`m
ca tez` fundamental` ideea c` minoritatea
dore[te segregarea, \n pofida tuturor
retoricilor publice. Pot fi distinse dou`
tipuri de segregare: segregarea teritorial`,
respectiv cea institu]ional`. În politica
minorit`]ilor federalismul, autonomia,
devolu]ia, descentralizarea administrativ`
primesc acum o importan]` deosebit`
deoarece ele servesc la crearea unit`]ilor
mai mici, \n care minoritatea na]ional`
poate deveni majoritate (chiar dac` nu
ca grup omogen), [i \n care, \ntr-un fel
sau altul, ea este cea care ia decizii. Prin
aceasta ea se apropie mai mult de situa]ia
politic` \n care na]iunea este condus` de
lideri cona]ionali, ceea ce, dup` Ernest
Gellner, reprezint` unul din scopurile
na]ionalismului. Segregarea institu]ional`
\ncearc` s` constituie institu]ii independente
(maghiare), fie prin desprinderea din
sistemul institu]ional statal existent (sau
\n cadrul acestuia), fie prin constituirea
unor institu]ii noi. Prin urmare, crearea
unor institu]ii ale c`ror func]ionare s` fie
organizat` de minoritate conform propriilor
nevoi [i idei. Desigur, aceasta observa]ie
este valabil` doar la nivel macrosocial,
nu [i la cel microsocial.
Putem deci delimita revendic`rile
politice [i juridice de crearea, respectiv
\nt`rirea societ`]ii etno-civile. Pe baza
celor prezentate anterior se observ` c`
\n cazul grup`rilor politice ale minorit`]ilor
trebuie s` delimit`m partidul politic de
organiza]ia social`. Bine\n]eles, \n practic`
ele nu pot fi separate, dar din punct de
vedere metodologic ne putem permitem

c` pierdem totul, c` \n cur\nd nu
ne mai r`m\ne nimic, de altfel ne
tot [ican`m f`r` \ntrerupere, pentru
c` nu-i a[a? mereu asta era problema
noastr`, Muhi, Mohács, Trianon...
De altfel, era un bun maghiar
ardelean - [i continu` s` fie - [i acel
cineva care cu triste]e \n priviri,
printre oftaturi re]inute ascult` Cum
se poate sau Biserica [i [coala. Acel
cineva c`ruia i se \nmul]esc oftaturile
dup` un timp [i dintr-o dat` \ncepe
s` hohoteasc`, s`-i curg` lacrimi
re]inute de altfel tot timpul, este
cotat a fi mai ardelean chiar [i printre
maghiarii ardeleni. F`r` doar [i poate,
cui \i plac poziile lui Reményik
Sándor, nu poate fi un om r`u. \mi
amintesc de concursurile de recit`ri,
unde singurul criteriu al premiului
\nt\i era s` se urle disperat c`: Nu
abandona]i biserica / Biserica [i
[coala... R`gu[i]i sau mu]i, dar copiii
plecau ferici]i acas` de la aceste
concursuri. Cred c` trei zile nu
m\ncau altceva dec\t miere de salc\m.
În sf\r[it, dar nicidecum \n ultimul
r\nd, maghiar ardelean era [i acel
cineva care dup` o cantitate
considerabil` de vin \ncepea s` c\nte

o astfel de delimitare. Partidul minorit`]ii,
ca partid politic, particip` la via]a politic`
a ]`rii, porne[te \n alegeri, formeaz` grup
parlamentar [i reprezint` interesele propriilor
aleg`tori. Tot ca partid politic urm`re[te
[i realizarea segreg`rii teritoriale [i
institu]ionale amintite. Prin urmare, spre
exterior realizeaz` segregarea (cultur`,
na]iune), iar spre interior are un rol
integrator. Aceasta este func]ia grup`rii
politice a minorit`]ii ca organiza]ie social`
- de a construi societatea etno-civil` pe
identitatea na]ional`.
Trebuie s` avem \n vedere dou`
procese, [i anume, cel coordonat de sus
[i cel organizat de jos. Între organiza]iile,
institu]iile constituite sau coordonate de
sus le-a[ include pe cele care \ntr-un fel
depind de organele de conducere ale
maghiarilor din România. Cele \nfiin]ate
de jos cuprind organiza]iile formate
independent de acestea. Desigur, chiar
[i aceste ini]iative "civile" depind de multe
ori de UDMR, \n sens mai larg, sau de
resursele din Ungaria. În acest sens abia
dac` putem vorbi de o societatea civil`
a maghiarilor din România. De aceea
propun pentru analiz` no]iunea de societate
etno-civil`. Aceast` societate civil` face
parte din proiectul de constituire a
sistemului institu]ional maghiar din România,
sau mai exact, al construirii na]iunii
maghiare din România. Scopul este formarea
unei societ`]i paralele. Grupul de cercet`tori
din Miercurea-Ciuc (Biró A. Zoltán)
vorbe[te de o societate maghiar` din
România, ceea ce \n interpretarea mea
poate fi doar posibilul rezultat al acestei
politici de construire a na]iunii.
Aspectul interesant din punct de
vedere teoretic este acela de a afla unde
va conduce aceast` construire a na]iunii
minoritare? \n scopul clarific`rii cadrului
de analiz` trebuie s` vedem dac` exist`
posibilitatea ca o politic` reu[it` de
construire a na]iunii s` conduc` la formarea
unei na]iuni de sine st`t`toare. Va exista
oare o na]iune maghiar` din România pe
l\ng` na]iunea maghiar` propriu-zis`? Sau
s` consider`m c` Ungaria [i minorit`]ile
maghiare din ]`rile vecine construiesc
aceea[i na]iune \n condi]ii diferite? Departe
de mine inten]ia de a formula vreun
r`spuns la aceste \ntreb`ri, \ns` din punct
de vedere metodologic trebuie ca ele s`
fie puse, \n primul r\nd pentru a formula
mai modest problema [i pentru a trata
problema construirii na]iunii doar ipotetic.
Cu aceast` precizare pot afirma deja c`
observa]iilor mele empirice m-au condus
la concluzia c` trebuie analizate mecanismele
de construire a na]iunii.
çn reflec]iile mele de mai sus am
dorit doar s` aprofundez unele probleme
ridicate de studiul Capellei-Pog`ceanu,
av\nd convingerea c` analizele descriptive
trebuie a[ezate \ntr-un cadru teoretic.
Autoarea ridic` probleme fundamentale
care, sper, vor duce \n paginile revistei
la o dezbatere fructuoas`.
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cum c` Un m`nunchi de secui se
sf`r\m` precum st\nca... sau cum c`
Acolo unde viuesc cele patru fluvii...
Summa summarum: a fi maghiar
ardelean a fost \ntotdeauna trist, [i
acest lucru a[a a [i r`mas. Cel pu]in
conform defini]iilor. Niciodat` n-am
auzit c`-i maghiar ardelean cel care
[tie pe dinafar` un text de Bajor
Andor, care a auzit despre accidentul
de munc` al colegului Toldi sau
recit` poeziile de dragoste ale lui
Dsida Jenö. Un maghiar ardelean
nu putea s`-[i permit` s` r\d` f`r`
motiv, de parc` el n-ar fi trebuit s`
supravie]uiasc` faptului c` tr`ie[te
\n România.
Un maghiar ardelean \[i putea
permite s` fie vesel strict doar \n
ziua de 1 mai sau de 23 august,
c\nd, ie[ind la iarb` verde \n Hoia,
pe Platoul Some[ului sau \n P`durea
F`getului... m\nca mici cu mu[tar [i
cu o chifl`, potolindu-[i setea cu c\te
o halb` de bere. În asemenea situa]ii
se putea z\mbi, dar cu precau]ie.
La urma urmei era maghiar
ardelean.
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