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Rezumat 

 

Imaginile reciproce româno-maghiare ocupă un rol important în peisajul etnic 

transilvănean, ele fiind rodul unei convieţuiri îndelungate, supuse unor realităţi politico-

istorice schimbătoare. Dualismul a constituit în istoria Transilvaniei o perioadă marcată de 

uniunea cu Ungaria, hotărâtă de dieta de la Cluj în 1865 şi consfinţită de încheierea pactului 

dualist. Pentru români, pierderea autonomiei Transilvaniei a fost percepută ca un dezastru 

politic, în contextul în care clasa politică maghiară şi-a proclamat ca scop ultim transformarea 

Ungariei în stat naţional maghiar, iar naţionalităţile nemaghiare din Ungaria îşi simţeau 

ameninţată existenţa naţională. Perioada 1867-1918 a cunoscut, de asemenea, consolidarea 

clasei politice româneşti din Transilvania, angajată în lupta pentru drepturi politice şi 

naţionale, pe fondul modernizării economice şi al dezvoltării culturale. Acest cadru general 

îşi pune amprenta asupra unei imagini a maghiarului deja bine conturată anterior, realităţile 

politice modificate determinând eventual accentuarea anumitor trăsături. 

Imagologia istorică are dezavantajul distanţării în timp faţă de atitudinile cercetate, 

istoricul, spre deosebire de sociolog, nu are posibilitatea aplicării unor chestionare directe 

subiecţilor anchetei, el trebuie să evidenţieze aceste atitudini în urma cercetării izvoarelor 

scrise în primul rând, aparţinând cu predilecţiei elitei. Imaginea astfel obţinută este totuşi una 

credibilă, întrucât intelectualul are un dublu rol în raport cu mentalităţile epocii, el ocupând în 

acelaşi timp atât funcţia de modelator al mentalităţilor, cât şi cea de expresie a acestora, de 

„purtător de cuvânt” al atitudinilor şi sentimentelor colective în mijlocul cărora a trăit. De 

asemenea, el exprimă în scris sentimentele proprii, dar de multe ori şi pe cele ale categoriei 

sociale căreia îi aparţine, precum şi cele ale poporului de rând, din mijlocul căruia provine şi 

în numele căruia uneori vorbeşte. 

Imaginea maghiarilor este prezentată aşa cum reiese ea din scrierile cu caracter istoric 

şi politic, din presă şi alte publicaţii periodice, din manuale şcolare, literatură, memorialistică, 

folclor şi corespondenţă. Românii ardeleni exprimă în această varietate de izvoare scrise 

numeroase opinii şi atitudini la adresa „modului de a fi” maghiar, la adresa specificului 



naţional maghiar. Această imagine etnică include o serie de elemente, precum portretul fizic 

şi moral al maghiarilor, cultura şi limba maghiară, înclinaţii şi talente specifice, dar şi 

atitudini politice, „moşteniri” ale istoriei, capacităţi de gestionare economică. Prezentarea 

detaliată a acestei imagini a fost principalul nostru obiectiv. În completarea acestui demers, se 

impun şi unele consideraţii privind factorii care au determinat conturarea imaginii, precum şi 

plasarea acesteia în context comparativ. 

Lucrarea este structurată pe patru capitole. Primul capitol încearcă să ofere un context 

imagologic în care să fie plasată imaginea maghiarilor, acest context al geografiilor simbolice 

şi al imaginilor etnice reprezentând şi un factor determinant al specificităţii imaginii 

maghiarilor la românii ardeleni.  

Capitolul II prezintă imaginea maghiarilor în scrierile cu caracter istoric şi în cele cu 

caracter politic, cu referiri şi la istoria maghiarilor. Se surprinde aici specificul maghiar aşa 

cum s-a conturat el în trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat.  

Al treilea capitol surprinde o serie de aspecte definitorii ale caracterului etnic 

maghiar: portret fizic, portret moral, cultura şi limba maghiară, capacitatea de gestiune 

economică, civilizaţia maghiară aşa cum este ea reflectată de capitala ţării. Talentul politic 

sau modul în care maghiarul înţelege exercitarea puterii politice sunt şi ele aspecte ale 

specificului naţional. Dar având în vedere importanţa deosebită a factorului politic în 

raporturile româno-maghiare, dar şi în conturarea imaginii maghiarului, maghiarul ca om 

politic este descris într-un capitol de sine stătător. Acest ultim capitol surprinde imaginea 

statului ungar, a instituţiilor centrale ale statului, oferă o caracterizare a partidelor şi 

ideologiilor politice, dar şi a politicianului maghiar, prezentând şi posibilele consecinţe ale 

politicii maghiare, aşa cum au fost ele prevăzute de către românii ardeleni. 

Primul capitol al lucrării, intitulat Români şi maghiari: imagini etnice în context 

comparativ include o serie de consideraţii metodologice, o prezentare a geografiilor 

simbolice şi o trecere în revistă a unor imagini etnice ale românilor şi maghiarilor, precum şi 

a unora referitoare la români şi maghiari. Toate acestea oferă un context imagologic în care 

putem plasa imaginea maghiarilor la românii ardeleni, pentru a obţine o perspectivă 

comparativă. Analizând imaginea românilor şi a maghiarilor la popoarele din vestul Europei, 

observăm o plasare ideologică a ambelor popoare în est, cu nuanţe mai mult sau mai puţin 

semnificative (în sensul că în unele cazuri maghiarii sunt plasaţi în Europa central-estică, iar 

românii în Balcani). Analizând imaginea românilor la maghiari, constatăm o semi-

orientalezare a românilor, care sunt percepuţi ca fiind inferiori maghiarilor din aproape toate 

punctele de vedere. Românii răspund, aşadar, la o imagine deloc măgulitoare făurită de 



maghiari la adresa lor. Iar imaginea pe care românii au alcătuit-o despre maghiari, prezintă 

similitudini cu imaginea maghiarilor la alte popoare nemaghiare din partea ungară a dublei 

monarhii. De asemenea, ea împrumută elemente din imaginea de sine maghiară, dar şi din 

caracterizările formulate de germani la adresa maghiarilor. 

Istoria maghiarilor, aşa cum a fost ea surprinsă de scrierile cu caracter istoric şi politic 

ale românilor ardeleni, a fost marcată de creşterea puterii aristocraţiei maghiare, care refuză 

să se supună regelui, descentralizarea politică fiind una dintre principalele cauze ale 

prăbuşirii prestigiosului regat medieval al Sfântului Ştefan. Marea nobilime maghiară, lipsită 

de sentimentul responsabilităţilor politice şi complăcută într-o viaţă de huzur, este vinovată 

pentru împărţirea Ungariei între turci şi Habsburgi. Trufia şi predilecţia spre excese sunt 

trăsături definitorii pentru această nobilime, fiind legate de originea asiatică a maghiarilor. 

Aceste trăsături caracterizează nobilimea maghiară şi la începutul secolului XX, dar ele nu 

sunt singurele „reminiscenţe istorice” ale specificului maghiar. Pentru memorialiştii români 

ai revoluţiei de la 1848, violenţele comise de maghiari amintesc de barbaria poporului 

migrator care a luat în stăpânire Câmpia Pannoniei la sfârşitul secolului IX, dar şi de 

presupusa origine hunică a maghiarilor. O dată cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 

secolului al XIX-lea asuprirea feudală a ţăranului român de către moşierul maghiar se 

transformă în oprimarea românilor minoritari de către maghiarii deţinători ai puterii politice. 

Iar „egoismul aristocratic” al nobilimii maghiare devine „egoism naţional”. Împletirea 

„egoismului naţional” cu dispreţul faţă de naţionalităţile nemaghiare conlocuitoare a dus la 

şovinism. 

O altă trăsătură care i-a caracterizat pe maghiari încă din secolul al XVI-lea este 

antidinasticismul, lipsa de loialitate faţă de dinastia de Habsburg. Ceea ce maghiarii definesc 

ca luptă pentru libertate (inerentă unui popor liber „de la natură”), în ochii românilor ardeleni 

devine trădare, nesupunere în faţa suveranului legitim, dovadă de ingratitudine faţă de 

dinastia care i-a eliberat de turci şi care a readus Ungaria printre statele de seamă ale Europei. 

Printre „reminiscenţele medievale” prezente în structura psihică a maghiarilor se 

numără şi caracterul predestinat al unor meserii, nobilimea maghiară dedicându-se cu 

predilecţie carierei politice, militare sau clericale, în timp ce domeniul economico-financiar şi 

ştiinţele sunt în mod „ereditar” neglijate, ceea ce constituie, în viziunea românilor ardeleni, o 

cauză a înapoierii Ungariei în raport cu ţările din vestul Europei. 

Istoriografia românească din Transilvania, în timp ce afirmă cu convingere miturile 

naţionale proprii (originea romană, întâietatea şi continuitatea românilor în Transilvania etc.), 

încearcă să demonstreze, în spiritul politic militant care o caracterizează, lipsa de temei a 



miturilor naţionale maghiare, exprimând scepticismul la adresa legendelor privind cucerirea 

patriei de către maghiarii migratori, a „legăturii de sânge” dintre cei şapte conducători ai 

seminţiilor maghiare, care stă la baza consituţiei maghiare şi a întemeierii statului maghiar, 

pretenţia maghiarilor de a fi fost în Evul Mediu apărători ai creştinătăţii în faţa turcilor etc. 

Pentru români, revoluţia maghiară din 1848-1849, considerată de maghiari drept punctul 

culminant al luptei lor pentru libertate, nu a fost altceva decât rebeliune, un grav act de 

nesupunere faţă de suveranul lor legitim. 

Românii ardeleni scriu istoria Transilvaniei, acesta fiind contextul în care este 

prezentată istoria maghiarilor, accentul fiind pus pe acele evenimente care au avut 

repercusiuni şi asupra evoluţiei Transilvaniei. Iar tonul descrierilor nu putea fi decât critic din 

cauza scopurilor politice care nu lipseau acestor scrieri. Cu toate acestea, nu lipsesc din 

istoria maghiarilor personalităţile apreciate pozitiv şi de către românii ardeleni. Printre ele se 

numără regele Ştefan cel Sfânt, cel care i-a creştinat pe maghari şi care a avut merite 

deosebite în centralizarea statului şi organizarea lui pe baze solide. De asemenea, au existat 

nobili maghiari care au dat dovadă de vitejie deosebită în luptele cu turcii (de exemplu Zrinyi 

Miklós), dar şi nobili care s-au remarcat la începutul secolului al XIX-lea printr-un patriotism 

cu adevărat admirabil şi care au acţionat din toate puterile pentru dezvoltarea naţiunii 

maghiare (este cazul contelui Széchenyi István). Iar pentru perioada făuririi pactului dualist 

politicieni maghiari precum Deák şi Eötvös au dat dovadă de înţelepciune politică, înţelegând 

că problema naţionalităţilor nu poate fi rezolvată decât prin concesii rezonabile făcute de 

statul maghiar în favoarea acestora. 

Portretul moral al maghiarilor s-a conturat de-a lungul a mai multor secole, dar 

caracteristicile asiatice precum vanitatea, inconsecvenţa, predilecţia spre lux au rămas 

atribute ale maghiarului chiar şi la începutul secolului XX. Trăsătura de caracter cel mai des 

atribuită maghiarilor de către românii ardeleni rămâne trufia, un atribut specific nobilimii, dar 

care este prezent uneori şi în caracterizarea omului de rând. Nobilimea, ca protagonistă a 

vieţii publice, este, de altfel, vizată cu predilecţie în scrierile românilor ardeleni. Ea este în 

general caracterizată, pe lângă trufie, şi prin moralitate îndoielnică, lipsă de responsabilitate, 

viaţă de huzur şi risipă. Literatura prezintă tipul nobilului ruinat moral, fizic şi financiar. Alte 

categorii ipostaziate literar sunt: funcţionarul impertinent, militarul îngâmfat, intelectualul 

şovin, orăşeanul trufaş şi reticent faţă de români, omul simplu de la ţară, mândru, dar jovial şi 

ospitalier, femeia uşuratică din capitală, femeia virtuoasă de la ţară etc.. 

În ceea ce priveşte cultura şi limba maghiară, aprecierile românilor ardeleni sunt 

puternic influenţate de realităţile politice. În contextul în care maghiarii tind să justifice 



politica de maghiarizare prin binefacerile unei culturi superioare asupra unor populaţii 

înapoiate, românii neagă uneori originalitatea culturii maghiare, iar de cele mai multe ori 

caracterul ei superior, punând sub semnul întrebării şi valoarea produselor culturale 

maghiare. Pentru românii ardeleni, este ridicolă pretenţia maghiarilor de a avea misiunea de a 

răspândi cultura occidentală în rândurile naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria, întrucât 

cultura maghiară, chiar dacă de-a lungul timpului a primit un caracter occidental şi s-a 

dezvoltat într-un stil original, nu are o superioritate atât de mare, nici o putere de atracţie atât 

de sigură pentru a fi capabilă să influenţeze cultura naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria. 

Negarea valorilor culturale maghiare este uneori prezentă în scrierile românilor ardeleni, dar 

ea trebuie mereu pusă în legătură cu poziţia politică de pe care scriu aceşti autori, 

militantismul politic fiind motivul pentru care, dintre toate aprecierile la adresa culturii 

maghiare, românii aleg să se pronunţe de acord cu cele autocritice maghiare (care trădează 

complexul inferiorităţii culturale) sau cu cele depreciative germane (care descriu cultura 

maghiară din perspectiva celor convinşi de superioritatea culturii proprii). 

Limba maghiară, ca limbă impusă cu forţa românilor, cu toate că este cunoscută de 

mulţi dintre ei, nu este o limbă apreciată pozitiv. Românii remarcă dificultatea învăţării 

acestei limbi, care nu are muzicalitatea limbilor romanice, este o limbă care abundă în 

consoane şi care aminteşte, în viziunea unor români, de originea barbară a maghiarilor. În 

contextul în care atât maghiarii cât şi românii priveau limba ca element central al 

maghiarizării, limba maghiară era percepută ca un pericol la existenţa naţională a românilor. 

De aceea, există scriitori români care exprimă prin intermediul personajelor literare create de 

ei, dezacordul faţă de însuşirea limbii maghiare, pe care românii ar trebui să refuze să o 

înveţe din principiu. Românii ardeleni accentuează în scrierile lor caracterul străin de tradiţia 

românească atât al limbii maghiare, cât şi al religiei calvine, socotită religie „maghiară”. 

În ceea ce priveşte viaţa politică şi oamenii politici, Deák Ferenc şi Eötvös József sunt 

în discursul politic al românilor ardeleni, singurii bărbaţi de stat ai maghiarilor care au dat 

dovadă de liberalism adevărat în activitatea lor politică. Oamenii politici maghiari ai 

perioadei dualiste, mai ales începând cu guvernarea lui Tisza Kálmán (1875) se 

caracterizează în primul rând prin şovinismul de care dau dovadă în contextul urmăririi unei 

himere: transformarea statului multinaţional şi plurilingvistic Ungaria în stat naţional 

maghiar. Întregul sistem politic maghiar se caracterizează prin fals liberalism, fals 

parlamentarism şi pseudo – constituţionalism, întrucât regimul politic se bazează pe un vot 

cenzitar restrictiv care îi favorizează pe maghiari, prin urmare nu se poate vorbi de 

reprezentativitate reală, guvernele maghiare adoptă legi care încalcă drepturile 



naţionalităţilor, care sunt supuse maghiarizării. Carenţele sistemului politic maghiar izvorăsc, 

în opinia românilor ardeleni, din frica maghiarilor de a pierde supremaţia politică în Ungaria, 

ceea ce ar echivala, după cum formulase deja contele Széchenyi în perioada prepaşoptistă, cu 

sfârşitul naţiunii maghiare, în contextul inferiorităţii numerice a maghiarilor şi a statutului lor 

de popor fără „rudenii” în Europa. Talentul politic, unul dintre clişeele des vehiculate la 

adresa maghiarilor, este pus sub semnul întrebării de către o serie de intelectuali români 

ardeleni, cea mai evidentă dovadă pentru infirmarea acestui talent fiind, desigur, politica de 

maghiarizare a naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria, maghiarii nefiind în stare să sesizeze 

marele pericol care planează chiar asupra integrităţii teritoriale a Austro-Ungariei din această 

cauză. 

Politica guvernelor maghiare faţă de naţionalităţi şi relaţiile maghiarilor cu împăratul-

rege sunt aspecte ale vieţii politice care stârnesc cele mai multe comentarii din partea 

românilor ardeleni, iar trăsăturile principale atribuite maghiarilor în aceste contexte sunt 

şovinismul şi antidinasticismul, două atribute care caracterizează nu numai clasa politică, ci 

în general întreaga societate maghiară. Desigur, nu trebuie trecut cu vederea faptul că o serie 

de autori români ţin să facă o diferenţiere între elită şi oamenii de rând atunci când vorbesc 

despre şovinism, precizând că în satele mixte, românii şi maghiarii trăiesc în general în bună 

înţelegere. Iar dacă dispreţul faţă de români este detectabil uneori şi la maghiarul de rând, 

acest lucru se datorează în exclusivitate agitaţiilor elitei, care perverteşte uneori poporul bun 

şi blând de la natură. 

În portretul maghiarului, aşa cum a fost el creionat de către românii ardeleni, 

predomină trăsăturile negative, dar nu lipsesc şi anumite calităţi: jovialitatea, ospitalitatea, 

simţul politic, patriotismul. 

Imaginea maghiarilor la românii ardeleni în perioada dualistă, ca rod al unor aprecieri 

prin excelenţă subiective şi stereotipizante, este una complexă, însumând o serie de elemente 

menite să definească „specificul naţional maghiar”, aşa cum este el receptat la nivel afectiv 

de către români. Această imagine este influenţată de o serie de factori (politici, sociali, 

culturali etc.) prin care se explică particularităţile sale. Românii ardeleni îi caracterizează pe 

maghiari din perspectiva unei naţionalităţi conlocuitoare în Transilvania, a unei minorităţi 

etnice care se simte defavorizată politic în statul guvernat de maghiari şi care poartă în sine o 

tradiţie istorică marcată de conştiinţa asupririi constante din partea maghiarilor. Realităţile 

politice determină şi statutul economic şi social inferior resimţit de români, critica la adresa 

maghiarilor fiind elaborată din perspectiva celor cărora li se refuză egalitatea şanselor de 

afirmare. 



Imaginea maghiarului la românii ardeleni în perioada dualistă este una puternic 

influenţată politic. Aceasta este cauza pentru care românii accentuează latura negativă a 

acestei imagini. Dar, dincolo de divergenţele politice, convieţuirea între români şi maghiari în 

Transilvania a fost una în general paşnică, şovinismul manifestându-se, de cele mai multe ori, 

doar la nivel de discurs. 
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