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2.  CUVINTE  CHEIE: comunicare  politică,  presa  maghiară  din  România,  comunicare 

electorală, familii lexicale în presa maghiară, schimbarea limbajului politic, analiză de presă, 

presa comunistă, presa perioadei de tranziţie, P.C.R., U.D.M.R.

3. SCURTĂ SINTEZĂ A TEZEI

În România postdecembristă au apărut transformări atât la nivelul vieţii publice, cât şi în sfera 

limbii şi a culturii. Aceste schimbări s-au simţit şi în cadrul minorităţii maghiare. Disertaţia şi-

a  propus  prezentarea  şi  analiza  schimbărilor  la  nivel  lexical  şi  gramatical  apărute  în 

comunicarea politică maghiară din România în perioada 1989—2004. Baza de date a fost 

alcătuită din titlurile apărute în două cotidiene,  una centrală şi o alta regională (Romániai  

Magyar Szó, Háromszék) pe parcursul perioadei analizate. Ca metode de cercetare s-au folosit 

analiza  de  conţinut,  respectiv  analiza  de  discurs.  Datele  au  fost  prelucrate  cu  ajutorul 

programului  Atlas.ti.6.2,  acestea  urmând  a  fi  grupate  şi  analizate  din  punct  de  vedere 

cantitativ şi calitativ pe perioadele diferitelor mandate de guvernări. S-au identificat şi s-au 

analizat caracteristicile comunicării politice şi electorale maghiare din perioada amintită.

4. SINTEZELE CAPITOLELOR PRINCIPALE

Tema  centrală  a  disertaţiei  constituie  identificarea  şi  analiza  schimbărilor  lexicale  şi 

gramaticale în comunicarea politică maghiară din România în perioada 1989–2004 pe baza 

titlurilor apărute în două cotidiene (Előre, apoi  Romániai Magyar Szó, Megyei Tükör, apoi  

Háromszék). 

Scopul  lucrării  a  fost  depistarea  fondului  limbajului  politico-publice  folosit  în  presa 

maghiară din România,  respectiv schimbarea acestuia  în decurs de 15 ani,  identificarea şi 

analiza noului tip de comunicare politică. Analiza porneşte cu anul schimbării regimului de 

stat (1989) şi cuprinde cinci mandate de guvernare (1989—2004). 1989 este un an de referinţă 

datorită faptului că acea perioadă se caracterizează prin cea mai agresivă politică referitoare la 

limbă  şi  presă,  presa  scrisă  fiind  marcată  de  toate  caracteristicile  lingvistice  şi  politice  a 

regimului  totalitar.  La  sfârşitul  anului,  respectiv  la  începuturile  anilor  ’90  apar  şi  pot  fi 

analizate primele elemente din comunicarea politică transformată, apoi, cu trecerea anilor se 

schimbă  limbajul  politic  şi  public  maghiar,  ca  şi  lexicul  folosit  împreună  cu  structurile 

gramaticale.  Se  acordă  o  importanţă  majoră  anilor  electorali,  care  se  evidenţiază  prin 

sloganurile apărute în presă. 
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Disertaţia porneşte de la ipoteza iniţială conform căreia transformările politice din 1989 au 

rezultat schimbări majore şi din punct de vedere al limbajului şi a comunicării politice, dar 

aceste  forme noi  nu au fost  încă capabile  de o cristalizare  şi  o unificare.  Se pot formula 

următoarele ipoteze: 

• din  transformările  politico-sociale  a  rezultat  un  nou  limbaj  şi  discurs  pe  mai  multe 

niveluri (lexicologic, sintactic, a comunicării politice);

• până în anul 2004 nu se poate vorbi de un limbaj politico-administrativ unitar, standard şi 

normativ;

• în cadrul comunicării politice şi electorale se pot identifica mecanisme care provin din 

era dispărută; 

• mesajele politice apărute în presa scrisă arată o diversificare. 

S-au formulat următoarele scopuri a analizei:

• identificarea caracteristicilor limbajului presei scrise din cele două perioade;

• identificarea acelor expresii politico-administrative care au dispărut împreună cu era 

comunistă, respectiv a termenelor care s-au modificat;

• prezentarea într-un mod sistematic a expresiilor apărute împreună cu noul regim;

• analiza limbajului presei scrise pe o perioadă de 16 ani;

• identificarea şi analiza caracteristicilor comunicării electorale maghiare din România;

• analiza multidimensională a discursului politic transformat.

Disertaţia  este  structurată  în  cinci  capitole  majore.  În  primele  două  capitole  sunt 

prezentate acele teorii care se referă la procesul comunicării (vezi Schramm 1963, Kunczik 

1998, Weber 1964 etc.) şi a comunicării de masă (vezi McQuail 1999, Lasswell 1927 etc.), a 

propagandei (vezi Lazarsfeld 1948, McQuail 2003 etc.) respectiv a comunicării politice (vezi 

Mazzoleni 2002,  Gerstlé 2002, Norris 2001, McNair 2003 etc.),  capitolul III.  se ocupă de 

limba şi limbajul folosit în politică (vezi Mazzoleni 2002, Edelman 1976, Szabó 2003 etc.).

Capitolul IV. este dedicată metodologiei de cercetare. Fiind vorba de o lucrare cu o 

viziune interdisciplinară, analiza prezintă câteva dificultăţi. Comunicarea politică nu poate fi 

abordată unidirecţional, totodată există riscul ca reprezentanţii altor ştiinţe, de exemplu ştiinţe 

politice, media, ştiinţe ale comunicării, lingvişti etc. să considere că analiza este incompletă.

Cei 16 ani studiaţi se leagă de două forme statale cu totul şi cu totul diferite, respectiv 

de  cinci  cicluri  guvernamentale  diferite.  Acest  lucru  îngreunează  studierea  propusă  a 
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fenomenelor, iar dacă luăm în considerare şi faptul că nu este vorba doar despre o analiză 

efectuată  pe plan  naţional,  ci  despre una care se  referă  la  context  maghiar  din România, 

problema devine  şi  mai  vastă.  Trebuie urmărite  simultan  mesajele  aparţinând comunicării 

politice „române” tradusă în limba maghiară cu comunicarea maghiară a politicului de etnie 

maghiară din România. Este important de urmărit evoluţia legăturilor dintre sfera politică şi 

mass-media. Necesită o atenţie sporită schimbarea de stil în ceea ce priveşte limbajului presei 

scrise. O altă problemă apare în modul de prelucrare şi analiză a bazei de date din punct de 

vedere cantitativ, fiind vorba de mii de ziare. Această cantitate nu mi-a permis o interpretare 

vastă a fiecărui articol, m-am rezumat în special la analiza titlurilor.

Studiul se bazează pe metodele lexicologiei, a analizei de conţinut (content analysis) şi 

a  analizei  de  discurs  (discourse  analysis).  Acestea  din  urmă  sunt  metode  care  se 

complementează excelent unul pe altul. 

S-a pus un accent semnificativ pe prezentarea conflictelor politice apărute în presă. Am 

fost  curios  dacă  s-a  putut  cristaliza  după  revoluţie  un  limbaj  politico-administrativ  unitar 

cunoscut şi folosit de etnicii maghiari din România. 

În cadrul analizei cantitative s-a concentrat şi asupra numerelor articolelor apărute în 

cotidiene şi la numărul cuvintelor care apar în titluri.

Baza  de  date  se  compune  din  circa  2600 de  pagini  (cca.  3  milioane  de  caractere). 

Această mărime a cauzat dificultăţi, însă cu ajutorul software-ului pentru analize de conţinut 

„Atlas.ti  6.2”  s-a  putut  efectua  categorizarea  cantitativă  a  sintagmelor  şi  morfemelor, 

organizarea acestora în diferitelor familii de cuvinte, câmpuri lexicale. Titlurilor din baza de 

date  le-am distribuit  şi  coduri  secundare  în  acele  cazuri  când  acestea  nu  erau  destul  de 

explicite, dar se simţea sensul – ex. Întâlnire cu premierul Ungariei (= Markó Béla, U.D.M.R.  

– din articol reiese, că preşedintele U.D.M.R. s-a întâlnit cu premierul Ungariei). 

Cea  mai  importantă  parte  a  lucrării,  capitolul  V.,  intitulat  „Schimbări  în  limbajului 

comunicării politice scrise în era socialistă şi cea de tranziţie din România. Analiză de presă 

(1989—2004)” conţine de fapt rezultatele analizei. 

Subcapitolul V.1. prezintă rezultatele preliminare a analizei, rezultate publicate în 2007 

(Kozma 2007c). 

În subcapitolul V.2. se face o sinteză a presei maghiare scrise din România, unde se 

constată  că  pe  când în  1989 existau  pe  plan  naţional  un număr  de  28  de  ziare,  numărul 

acestora a crescut semnificativ, atingând în 1995 cota de 311. Cercetătorul Magyari Tivadar 

distinge 7 caracteristici referitoare la jurnalistul maghiar din România: 1. consideră important 

obiectivitatea; 2. insistă asupra libertăţii politice; 3. consideră libertatea presei ca valoare; 4. 
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este  aprofesional;  5.  este  literaturizat;  6.  este  acomercial;  7.  reprezintă  un  discurs  media 

aparte: discurs afirmativ şi neuroză minoritară (Magyari 2000).

Subcapitolul V.3. prezintă baza de dată analizată care începe cu ziarele din ianuarie 

1989 şi se termină la sfârşitul anului 2004 după cum urmează:
Ciclu 

guvernamental Perioadă Număr de ziare analizate  

  Előre
Megyei 
Tükör RMSZ Háromszék Total

1989 3.01.1989─21.12.1989 283 301 0 0 584
1990─1992 23.12.1989─26.09.1992 0 0 690 682 1372
1992─1996 29.09.1992 ─2.11.1996 0 0 1050 1101 2151
1996─2000 4.11.1996─25.11.2000 0 0 1222 1214 2436
2000─2004 27.11.2000─31.12.2004 0 0 1225 1227 2452
       
Total  283 301 4187 4224 8995

În  următoarele  subcapitole  se  face  analiza  şi  se  prezintă  rezultatele  referitoare  la 

schimbările şi caracteristicile din cele 5 cicluri guvernamentale.

Subcapitolul V.4., intitulat „Comunicare politică în presa socialistă (1989): „Unitate de  

nezdruncinat  a  întregului  nostru  popor    în  jurul  Partidului   şi  a  Statului...” prezintă 

următoarele  concluzii:  comunicarea  politică  din  anul  studiat  are  exclusiv  scopuri 

propagandistice.  Presa funcţionează direct sau indirect ca canal de transmitere a mesajelor 

celor aflaţi la putere. Alegerea temelor se face în funcţie de aşteptările puterii, fapt demonstrat 

de  cantitatea  imensă  a  articolelor  cu  conţinut  ideologic.  Cultul  personal  puternic  în  jurul 

conducătorului, numărul atributelor pozitive şi a exagerărilor este o altă caracteristică a presei 

din 1989. Titlurile analizate sunt neclare, se foloseşte limbajul de lemn. Discursul e neclar,  

prea general. De foarte multe ori titlurile se compun din propoziţii imperative de tip slogan. 

Sunt prezentate foarte multe rapoarte de muncă. Prezentarea sărbătorilor au un rol important 

în presă. Nu se poate vorbi explicit de comunicare electorală, mesajele prezentate în timpul 

„alegerilor” nu diferă de frazele de tip propagandistic apărute în decursul anului. Cele mai des 

întâlnite  cuvinte,  câmpuri  semantice  sunt:  Ceauşescu,  tovarăş,  partid  (P.C.R.),  muncă,  

unitate, solidaritate, plan, performanţă, congres, secretar etc.

În  subcapitolul  V.5.  se  analizează  perioada  de  tranziţie  (1990—1992).  Intitulat 

„Comunicare politică în perioada de tranziţie (1990—1992): proteste, luări de poziţii, unitate  

maghiară”,  acest  capitol  ajunge  la  concluzia  că,  comunicarea  politică  din  presa 

postdecembristă se schimbă radical atât din punctul de vedere al tehnicilor redactării titlurilor, 

cât şi a diversificării temelor de articole aparţinătoare domeniului politic. Titlurile, deşi mai 

stilizate încă arată spre trecut prin folosirea intensă a verbelor de plural, pers. I. Foarte multe 

9



articole  se  ocupă  cu  elita  politică  maghiară  şi  organizaţia  acesteia  (U.D.M.R.).  Acţiunile 

politice  sunt  prezentate  într-o  perspectivă  exclusiv  maghiară.  Nu  se  poate  delimita  clar 

entitatea  emiţătorilor  de  mesaje  (presă  sau  politic).  Ca  mesaje  directe  apar  foarte  multe 

anunţuri,  luări  de poziţii  din partea U.D.M.R.-ului,  uniune ce apare ca singura formaţiune 

maghiară  din  România  care  poate  asigura  unitatea.  Din  punct  de  vedere  al  formei  şi  a 

conţinutului  acest  mesaj  ne  aminteşte  de  discursul  comunist  „unitate  de  nezdruncinat  a  

întregului nostru popor în jurul Partidului”. Maghiarii din România sunt prezentaţi ca victime 

colective a deciziilor politice. Ca temă nouă apare prezentarea reală a datelor economice. Se 

arată un interes real faţă de activităţile din parlament şi guvern din partea presei, dar şi o 

distanţiere  faţă  de  politicienii  români,  respectiv  partidele  româneşti.  Presa  maghiară  din 

România asigură spaţii foarte mari U.D.M.R.-ului pentru prezentarea materialelor electorale. 

Se constată în continuare folosirea intensă a pluralului în pers. I., devin constanţi termenele 

noi, unitate, împreună.  Presa maghiară din România nu este obiectivă, comunicarea politică 

este  unidirecţională  şi  subiectivă.  Cele  mai  des  întâlnite  cuvinte,  câmpuri  semantice: 

parlament, mesaje directe din partea U.D.M.R.-ului, U.D.M.R., lege, administraţie, consiliu,  

guvern, atac.

În subcapitolul V.6., intitulat  „Comunicare politică în perioada de opoziţie: (1992—

1996):  consolidare  organizaţională,  promovări  de  drepturi,  tratat  bilateral”  am ajuns  la 

concluzia, că în perioada analizată începe să se consolideze limbajul politico-administrativ. 

U.D.M.R.-ul  este  formaţiunea  care  dă  în  continuare  cadrul  comunicării  politice,  temele 

maghiare  apar în contextul organizaţiei. Presa maghiară polemizează destul de des cu acei 

politicieni  români,  care sunt consideraţi  inamicii  maghiarilor  din România (ex.  G. Funar). 

Consolidarea  structurală  a  U.D.M.R.-ului  aduce  mai  multe  ştiri  referitoare  la  organizaţia 

maghiară. Începând cu anul 1993 organizaţia maghiară trimite o sumedenie de comunicate de 

presă,  acestea  apărând  de  cele  mai  multe  ori  nemodificate.  Este  interesant  faptul,  că 

conflictele  din  interiorul  formaţiunii  nu-şi  găsesc  spaţiu  în  presa  scrisă.  O  temă  intens 

abordată este situaţia economică dezastruoasă. Ca concept nou apare termenul de autonomie, 

ceea ce va tematiza intens presa maghiară din România. Relaţiile bilaterale româno-maghiare 

apar  ca  o  temă  des  abordată,  mai  ales  datorită  negocierilor  legate  de  semnarea  tratatului 

bilateral  dintre  cele  două  ţări.  Se  intensifică  prezentarea  relaţiilor  maghiaro-maghiare, 

politicienii din Ungaria apărând din ce în ce mai des în cotidienele maghiare din România.  

Comunicarea  electorală  este  caracterizată  şi  în  această  perioadă  de  unitatea în  jurul 

U.D.M.R.-ului.  Cele  mai  des  întâlnite  cuvinte,  câmpuri  semantice:  U.D.M.R.,  parlament,  

tratat bilateral, Markó B. Funar G., autonomie, legea învăţământului, privatiza(re).
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Subcapitolul V.7. analizează din punctul de vedere al comunicării politice perioada de 

guvernare  a  U.D.M.R.-ului  (Comunicare  politică  în  perioada  parteneriatului  la  actul  de  

guvernare  (1996—2000):  universitate  maghiară,  retrocedarea  proprietăţilor  confiscate,  

legea  de  statut,  nevoia  reînnoirii  organizației).  Se  constată  o  îmbogăţire  lexicală  a 

comunicării  politice.  Numărul  apariţiilor  numelui  formaţiunii  maghiare U.D.M.R. tinde să 

ajungă cotele atinse de P.C.R. în anul 1989. E primul mandat în care apar critici interioare la 

adresa  formaţiunii  mai  ales  din  partea  diferitelor  platforme  politice,  respectiv  din  partea 

episcopului Tőkés László. Presa dă dovadă de obiectivitate în această temă. Apar noi cerinţe 

minoritare:  universitate  maghiară,  autonomie,  retrocedarea  proprietăţilor  comunităţii. 

Politicienii de etnie maghiară care participă în mod direct la actul de guvernare au o imagine 

clar pozitivă spre deosebire de politicienii români. Articolele cu teme economice apar într-un 

număr  foarte  mare.  În  comunicarea  electorală  se  poate  constata  în  continuare  o sprijinire 

puternică  a  U.D.M.R-ului.  Cuvinte  des  folosite:  U.D.M.R.,  guvern,  economie,  parlament,  

protest, universitate maghiară, Markó B., E. Constantinescu, G. Funar etc.

Subcapitolul V.8., intitulat „Comunicare politică în perioada ruperii unităţii maghiare  

(2000—2004)”  analizează  vast  perioada  mai  sus  amintită  ajungând  la  concluzia  că  s-a 

dezvoltat  numeric  lexicul  comunicării  politice.  Se  constată  o  atitudine  contrară  a  ziarelor 

analizate faţă de ruperea unităţii maghiare. U.D.M.R.-ul îşi pierde imaginea până acum clar 

pozitivă. Pare să dispară retorica  unităţii, acesta fiind substituită de parteneriat. Apar multe 

polemici referitoare şi la relaţiile maghiaro—maghiare. Comunicarea electorală devine mult 

mai intensivă, cele două formaţii maghiare din România ajung la atacuri reciproce în presă. 

Cuvinte  şi  câmpuri  semantice  des folosite:  U.D.M.R.,  guvern,  drept minoritar,  maghiar—

maghiar, acţiuni politice, parlament, autonomie, dezvoltare regională, Markó B.

Disertaţia se termină cu un rezumat şi cu formularea concluziilor finale. 

Ipoteza conform căreia transformările politice din 1989 au rezultat schimbări majore şi 

din punct de vedere al limbajului şi a discursului politic, s-a adeverit. Trebuie să remarc, că în 

domeniul miturilor se pot identifica câteva paralele cu miturile prezente în „Epoca de aur”.

Ipoteza  a  doua,  conform căreia  până  în  anul  2004 nu  se  poate  vorbi  de  un  limbaj 

politico-administrativ unitar, standard şi normativ s-a adeverit doar în parte. Nu se poate vorbi 

de un limbaj unitar, deşi aceasta e pe cale de unificare, nu există standarde şi normative. Acest 

fapt  poate  fi  demonstrat  şi  prin  folosirea  denumirilor  de  instituţii  şi  a  traducerilor 

documentelor oficiale (ex. autoguvernare = consiliu local, consiliu judeţean, primărie).

11



Ipoteza  a  treia,  conform  căreia  în  cadrul  comunicării  politice  şi  electorale  se  pot 

identifica mecanisme care provin din era dispărută s-a adeverit. Aceasta poate fi dovedită prin 

frecvenţa apariţiei numelor U.D.M.R., Markó Béla, respectiv a folosirii verbelor plurale, pers. 

I. şi a articolelor referitoare la conceptul de unitate.

Referitor  la  ipoteza  a  patra  (mesajele  politice  apărute  în  presa  scrisă  arată  o 

diversificare)  putem afirma,  că  aceasta  se  adevereşte  prin  datele  cantitative  prezentate  în 

lucrare.
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