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Cuvinte cheie: 
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Rezumatul tezei de doctorat 
 

Teza de doctorat – Asociaţionismul cultural la maghiarii din Transilvania între 1990-

2008.– îşi propune parcurgerea unui segment din cercetarea axată pe problematica 

asociaţiilor culturale maghiare din Transilvania, ceea ce se încadrează într-una mai largă, cea 

a societăţii civile din România. 

Alegerea acestei teme interdisciplinare se bazează pe faptul că, în viaţa minorităţii 

maghiare din Transilvania, asociaţiile, la fel ca şi majoritatea organizaţiilor fondate din 

iniţiativă civică, locale şi regionale, pe zi ce trece, devin  factorul de bază al manifestării 

activităţii societăţii civile, ele modelând atât viaţa ştiinţifică, cât şi cea culturală. La aceasta 

se adaugă realitatea că, în viaţa societăţii europene îndeplinesc un rol din ce în ce mai 

important organizaţiile independente, neguvernamentale. 

În ce priveşte motivaţia de ordin subiectiv pentru alegerea temei, consideraţiile despre 

organizarea şi funcţionarea organizaţiilor societăţii civile sunt văzute nu numai de pe paginile 

literaturii de specialitate, ci şi din interiorul celei mai mari organizaţii neguvernamentale 

maghiare de tineret din ţară, cea a Uniunii Cercetaşilor Maghiari din România. Întrucât sunt 

membru şi lider al Uniunii, ajutând în conducerea centrală a acesteia în calitate de comisar 

internaţional. Experienţa de 14 ani în cadrul acesteia fără îndoială îţi acordă o mai bună 

înţelegere a temei asociaţionismului în general şi a celui cultural maghiare din Transilvania 

în special din perioada cercetată. 

Scopul lucrării este pe de o parte sintetizarea cercetărilor referitoare la societatea 

civilă din România între 1990-2008, căutând crearea unei imagini de ansamblu asupra 

acesteia, pe de altă parte sintetizarea cercetărilor referitoare la societatea civilă maghiară din 

Transilvania, între-un fel şi prin traducerea acestora – majoritatea fiind scrise în limba 

maghiară – sunt făcute accesibile şi publicului român, introducând în circuitul ştiinţific. Pe 

lângă aplicarea metodei cantitative (folosind statistici şi baze de date naţionale şi 
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internaţionale), am încercat realizarea şi unei analize calitative pe un segment mai restrâns al 

sferei civile maghiare, cel al asociaţiilor culturale maghiare din Transilvania, prin studii de 

caz şi interviuri.   

Societate civilă este un concept cu variate nuanţe şi interpretări, folosit din antichitate 

până în zilele noastre în diferite modalităţi şi forme, la care s-au adăugat şi de care s-au 

înlăturat caracteristici după „moda vremii”. Însumând teoriile existente, termenul de societate 

civilă, în utilizarea lui contemporană, defineşte „un ansamblu complex de organizaţii 

independente de guvernământ sau de stat care exprimă pluralitatea preferinţelor valorice şi a 

identităţilor culturale dintr-o societate. Societatea civilă este aceea parte a societăţii în care 

organizarea este voluntară, spontană, independentă financiar şi autonomă în raport cu statul, 

întemeiată pe o lege sau pe un set de reguli unanim acceptată.”1 Cu alte cuvinte este o 

noţiune care descrie forme asociative de tip apolitic şi care nu sunt părţi ale unei instituţii 

fundamentale ale statului sau ale sectorului de afaceri. Societatea civilă este formată din 

cetăţeni, asociaţi sub diferite forme, care au aceleaşi interese şi care îşi dedică timpul, 

cunoştinţele şi experienţa pentru a-şi promova şi apăra drepturile şi interesele.   

Organizaţiile societăţii civile reprezintă o multitudine de centre de putere, un sistem 

al puterilor nonstatale. Aceste forme de asociere realizate pe plan naţional sau local, având 

obiective politice, profesionale, culturale, religioase, morale, reprezintă nu numai un cadru de 

manifestare a drepturilor indivizilor, a minorităţilor, ci şi o contrapondere în raport cu forţa 

statului sau diversele combinaţii de interese ale instituţiilor politice oficiale (societatea 

politică). 

Pornind de la această clarificare a termenului de societate civilă, vom urmări punctele 

majore ale dezvoltării societăţii civile în România după anul 1990. Analizând societatea 

civilă din România în general şi societatea civilă maghiară prin asociaţiile culturale, în 

particular, a dus la identificarea punctelor tari şi slabe ale acestora. Din 1989, societatea 

civilă din ţară a dezvoltat o serie de caracteristici pozitive. Unul dintre principalele puncte 

tari ale societăţii civile este dat de dezvoltarea formală a sectorului. Evoluţia constantă a 

numărului de organizaţii (numărul asociaţiilor – fiind şi cea mai răspândită formă de 

organizare – înregistrat a crescut de la 36997 în 2008 la 46112 în aprilie 2010, iar numărul 

                                                 
1 Vocabularul pentru societăţi plurale (A plurális társadalmak szótára), coordonator Gabriel Colţescu, ediţie 
bilingvă, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 228.  



6 
 

fundaţiilor  de la 16181 în 2008 la 16956 în aprilie 2010), în toate domeniile, chiar dacă un 

număr semnificativ nu sunt active sau sunt active sporadic, indică existenţa unor resurse 

importante care pot fi mobilizate de acest al treilea sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1  – Tipuri de organizaţii conform registrului Naţional ONG (2008) 

 

Din multe cercetări internaţionale reiese opinia că societatea civilă din România a 

atins un nivel vizibil de maturitate. Acesta este diversă şi în multe domenii există un nivel 

bun de specializare şi profesionalism în rândul organizaţiilor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Distribuţia pe domenii de activitate a ONG-urilor din România2 (1999) 

 
                                                 
2 Grafic făcut de noi pe baza datelor din Todor Arpad, Europa civică – România civică, p. 18. 



7 
 

Printre reprezentanţii societăţii civile, există un nivel ridicat de conştientizare în ceea 

ce priveşte existenţa de nevoi specifice ale comunităţilor locale şi a anumitor grupuri sociale. 

Societatea civilă este considerată a fi într-o poziţie mai bună de a înţelege şi a răspunde 

nevoilor sociale a ţării, decât alţi actori, cum ar fi statul, companiile private sau instituţiile 

străine. În cazul în care s-au realizat parteneriate reale şi o cooperare intensă între organizaţii 

ele s-au dovedit a fi eficiente şi de succes. Societatea civilă românească a reuşit să devină un 

partener credibil pentru donatorii străini şi, prin urmare, a beneficiat de sprijinul lor, vital 

pentru existenţa şi dezvoltarea societăţii civile din România. 

  În cazul legislaţiei în vigoare pentru organizaţiile neguvernamentale legislaţia fiscală 

cu privire la sponsorizări şi legea referitoare la posibilitatea acordării 2% din impozitul anual 

poate fi considerată unul dintre punctele care avantajează dezvoltarea organizaţiilor societăţii 

civile din România. Aceste reglementări pot crea bazele unei finanţări sustenabile pentru un 

număr important de organizaţii. Capacitatea de influenţare a procesului legislativ, chiar dacă 

mai limitată decât în alte ţări, poate fi considerată un punct forte al ONG-urilor din România.  

În acelaşi timp, multe deficienţe se observă, în continuare în acest domeniu, îndeosebi 

se constată nivelul scăzut al participării civice şi al vieţii asociative din România în general, 

subliniat şi de rapoartele pe ţară internaţionale. ONG-urile, după cum arată şi statisticile, sunt 

concentrate în Bucureşti şi Transilvania, zone care în mod tradiţional au beneficiat de o 

participare civică mai ridicată. În general societatea civilă din România încă suferă de o lipsă 

de resurse financiare, insuficienţe datorate şi relaţiilor slabe dintre societatea civilă şi sectorul 

de afaceri, suportul limitat al statului şi dependenţa de donatorii străini, care treptat se retrag 

din regiune. Competiţia pentru resursele limitate precum şi neîncrederea reciprocă, are drept 

rezultat că între organizaţii cooperarea rămâne slabă, iar rolul organizaţiilor societăţii civile 

în societate este, în cea mai mare parte, ignorat de public. 
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Fig. 3 – Procentul asociaţiilor pe regiuni pe baza Registrului Naţional O.N.G. (2008) 

 

În ceea ce priveşte sfera organizaţiilor civile maghiare din Transilvania, şi acestea se 

încadrează în trendul principal de creştere al numărului înregistrărilor şi fondărilor, 

confruntându-se la fel cu problemele sus menţionate (cu menţiunea că participarea civică în 

rândul minorităţii maghiare este mai ridicată, pe când 7,7% din etnicii români din 

Transilvania sunt membrii într-o organizaţie, pentru etnicii maghiari din Transilvania 

procentul este de 26%).  

Prin analiza Registrului Naţional ONG al Ministerului Justiţiei am identificat 670 de 

asociaţii culturale maghiare din Transilvania care au fost înregistrate între anii 1990-2008. În 

teză am întrunit catalogul acestor asociaţii completând informaţiile date de registru 

(denumire, număr de înregistrare, judeţ), cu datele referitoare la localitatea unde funcţionează 

şi pagina web a asociaţiei.  

Din analiza informaţiilor furnizate se poate constata că s-au format asociaţii culturale 

complexe, cu o arie de activităţi largi, ele ocupându-se de domenii ca, educaţia copiilor şi 

tinerilor, turism, dezvoltarea comunităţii, deci nu numai de activităţi culturale propriu-zise. 

Apare şi tendinţa de profesionalizare şi specializare a acţiunilor desfăşurate în cadrul 

comunităţilor maghiare, prin asociaţii care se dedică unui segment specific a culturii, ca de 

exemplu dansul popular, diferite meşteşuguri tradiţionale, muzică corală etc. Ele organizează 

numeroase evenimente culturale, şi deseori mai multe asociaţii se grupează pentru 

organizarea zilelor satului, zilelor oraşului, unor festivaluri, târguri ONG sau aşa numite zile 

culturale prin care creşte vizibilitatea asociaţiilor, se fac cunoscute publicului larg. Creşterea 

vizibilităţii, şi o dovadă a activităţii asociaţiilor, este prezenţa acestora în bazele de date şi 
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cataloagele online (internaţionale, naţionale sau dedicate cu precădere organizaţiilor 

maghiare), precum şi paginile web ale acestora, o adevărat „arhivă” a societăţii civile. Dintre 

cele 670 de asociaţii cercetate în cazul a 109 de asociaţii au fost găsite pagini web, ceea ce 

reprezintă 16,2%. 

Din punct de vedre numeric judeţul cu cel mai mare număr de asociaţii culturale 

maghiare este Harghita, şi datorită procentului mare de populaţie maghiară, dar şi a implicării 

populaţiei în munca civică. Acesta este urmat de judeţul Cluj, în cazul căruia procentul mare 

de organizaţii prezente este datorat în primul rând atracţiei oraşului Cluj-Napoca, centru 

cultural tradiţional pentru comunitatea maghiară, multe asociaţii cu arie de răspândire 

naţională aici îşi au sediul central, la care se adaugă statutul de centru universitar, cu o mare 

ofertă de specializări şi secţii cu predare în limba maghiară, ce atrage un număr mare de 

studenţi maghiari din întreaga ţară, grup de vârstă şi social deschis spre a desfăşura activităţi 

în organizaţiile neguvernamentale. 

 
Fig. 4 – Numărul asociaţiilor culturale maghiare din Transilvania înregistrate  între 1990-2008 

 

Asociaţiile sunt prezente îndeosebi în oraşele mai mari, dar şi multe sate şi-au fondat 

asociaţii de susţinere culturală a comunităţii, de promovare a meşteşugurilor populare şi de 

reprezentare a intereselor meşteşugarilor, oferind activităţi pentru tineri şi copii. Un aspect 

interesant este analiza raporturilor între asociaţiile culturale din mediul urban şi mediul rural. 
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După cum reiese din statisticile generale pentru întreaga societate civilă din România ONG-

urile sunt forme de organizare predominant urbane, 87% dintre organizaţii fiind înregistrate 

şi funcţionând în mediul urban. În cazul asociaţiilor culturale maghiare, 58% dintre asociaţii 

funcţionează în mediul urban, iar 35% în mediul rural, ceea ce înseamnă că sunt mai multe 

organizaţii de acest tip în mediul rural, decât media pe ţară.  

După numărul asociaţiilor, oraşul având cel mai mare număr de asociaţii culturale 

maghiare este Cluj-Napoca – 80 de asociaţii – urmat de Miercurea Ciuc (54 de asociaţii) şi 

Odorheiul Secuiesc (46 de asociaţii). În mediul rural, pe baza statisticilor, primul loc, cu cel 

mai mare număr de asociaţii, se situează Sândominic (Csíkszentdomokos), comună situată în 

partea nordică a judeţului Harghita, locul natal al episcopului Márton Áron 

În afară de aceste categorii, în cazul asociaţiilor maghiare din Transilvania putem 

identifica încă două tipuri. Se pot diferenţia asociaţiile care funcţionează în diasporă 

(comunităţi maghiare mici, ca de exemplu cea din Deva) şi cele care funcţionează în zone cu 

o populaţie cu majoritate maghiară (comunităţi maghiare compacte, cum este de exemplu 

Odorheiul Secuiesc, oraşul cu cel mai mare procent de populaţie maghiară, peste 95%). În 

comunităţile mici atenţia asociaţiilor civile se axează mai mult pe păstrarea identităţii 

maghiare, pe folosirea limbii materne, după cum reiese şi din studiul de caz dedicat 

Asociaţiei „Szülőföldünkért”. 

Analizând scopurile asociaţiilor culturale maghiare din datele furnizate de Registrul 

Naţional ONG al Ministerului de Justiţie se conturează o imagine relativ clară a acestui 

segment al sferei civile, rolul asumat de organizaţii, ce este important pentru ele şi ce 

activităţi duc în folosul comunităţii. 

Printre scopurile general definite, în repetate rânduri figurează: promovarea valorilor 

autentice, îngrijirea moştenirii culturale, sprijinirea păstrării, cultivării şi dezvoltării tradiţiilor 

istorice, religioase, culturale, sociale, etc. Totodată se poate observa că între asociaţiile 

culturale maghiare sunt organizaţii culturale complexe, iar altele s-au specializat pe un 

anumit segment. Clasificându-le după activităţile şi scopul formulat al asociaţiei în statut 

sunt: 

• asociaţii pentru păstrarea tradiţiilor şi a culturii în general: Ősi Értékek Egyesülete 

(Asociaţia Valori Tradiţionale) – Harghita, Dévai Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Egylet (Asociaţia Pentru Păstrarea Tradiţiilor Culturale Maghiare din Deva - Petőfi 
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Sándor) – Hunedoara, Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület (Asociaţia Pentru 

Păstrarea Tradiţiilor Földváry Károly) – Harghita,   

• asociaţii pentru prezentarea şi învăţarea dansurilor, muzicii şi a obiceiurilor 

populare: Perkő Néptánc Egyesület (Ansamblul de Dans Popular Perkő) – Covasna, 

Pipacsok Néptáncegyüttes Művelődési Egyesület (Formaţia de Dansuri Pipacsok) – 

Harghita, Bogáncs-Zurboló Egyesület (Asociaţia Bogáncs-Zurboló) – Cluj,  

• asociaţii pentru prezentarea şi învăţarea meşteşugurilor tradiţionale: Udvarhelyszéki 

Fafaragók Szövetsége (Asociaţia Cioplitorilor în Lemn din Odorheiul Secuiesc), 

Artisan Székelyföldi Kézművesek Egyesület (Asociaţiei Artisan Székelyföldi 

Kézművesek Egyesület) – Harghita,  

• asociaţii pentru păstrarea culturii secuieşti: Uniunea Secuilor din România (Mureş), 

Székely Szellemi Egyesület (Asociaţia Spirituală Secuiască) – Harghita, 

Székelyudvar Egyesület (Asociaţia Székelyudvar) – Harghita, Hagyományörző 

Székely Huszárezred (Regimentul de Husari Secui3) – Harghita,  

• asociaţii culturale organizate în jurul unei instituţii: Apáczai Csere János Kollegiális 

Egyesület (Asociaţia Colegiala "Apáczai Csere János") – Cluj, Bethlen Gábor 

Kollégium Baráti Társasága  (Asociaţia de  Prietenie a Colegiului Bethlen Gábor) – 

Alba,  Haáz Rezső Múzeum Egyesülete (Asociaţia Muzeul Haáz Rezső) –Harghita,  

• asociaţii culturale organizate pentru promovarea culturii unui oraş: Udvarhely 

Kulturájáért Egyesület (Pro Culturae Odorhei) – Harghita, Csíkszeredáért Egyesület 

(Asociaţia Culturală Pro Miercurea Ciuc) – Harghita,  

• asociaţii culturale organizate în sate: Magyarlona Kulturális Egyesület (Asociaţia 

culturală Luna de Sus), Pro Kalotaszeg Egyesület (Asociaţia Călata) – Cluj, Pro-

Torockó Egyesület (Asociaţia Rimetea) – Alba, Pro Lövéte Egyesület (Asociaţia Pro 

Lueta) – Harghita, Pro Doba Egyesület (Asociaţia Pro Doba) – Sălaj, 

Backamadarasért Egyesület (Asociaţia Pro Păsăreni) – Mureş, Pro Majlath Egyesület 

(Asociaţia Pro Majlath) – Arad, 

• asociaţii pentru tineret: Csíkszentmiklósi Ifiusági Szervezet (Asociaţia de Tineret din 

Nicolesti) – Harghita, Zsogisz Ifjusági és Kulturális Egyesület (Asociaţia Social 

                                                 
3 Traducerea autorului. 
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Culturală a Tineretului din Jigodin) – Harghita, Nagykárolyi Magyar Ifjúsági 

Kezdeményezés (Asociaţia iniţiativa tineretului maghiar din Carei) - Satu Mare,   

• asociaţii teatrale: Csiki Színpad Egylet (Harghita), Grund Színházi Egyesület 

(Asociaţia teatrală Grund) – Mureş, Don Quijote Színházi Egyesület (Asociaţia 

Teatrala Don Quijote) – Covasna, Kenderkoc Gyermekszínház Egyesület (Asociaţia 

Teatrul de Copii Kenderkoc) – Harghita, 

• asociaţii turistice cu caracter cultural: Erdélyi Kárpát Egyesület Brassó (Societatea 

Carpatină  Ardeleană  Braşov ), Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmár (Societatea 

Carpatină  Ardeleană  Satu Mare),   

• asociaţii organizate pentru promovarea moştenirii culturale a unor personalităţi 

istorice, literare etc.: Asociaţia Pro Bartók, Societatea Culturală Kaffka Margit – Satu 

Mare, Asociaţia Culturală Petőfi Sándor – Mureş, Asociaţia Prietenii Lui Sütő András 

- Mureş. 

• asociaţii religioase în activitatea cărora cultura joacă un rol important: Országos 

Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület (Asociaţia Naţională de Tineret Dávid Ferenc) – 

Cluj, Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (Asociaţia Tinerilor Creştini din 

Transilvania) – Cluj.    

• asociaţii cultural-ştiinţifice: Erdélyi Muzeum Egyesület (Asociaţia Muzeului 

Transilvan) – Cluj, Asociaţia Sociologilor Maghiari din Romania – Harghita 

• asociaţii corale şi din domeniul culturii muzicale: Bocskai István Dalkör (Asociaţia 

Corală  Bocskai István) – Mureş, Asociaţia Culturală Corală Mikes Kelemen Zagon – 

Covasna, Bitykó Zenei Egyesület (Asociaţia Muzicală Bitykó) - Harghita    

Pe plan social asociaţiile (la fel ca şi celelalte organizaţii ale societăţii civile) 

contribuie şi la crearea de locuri de muncă, la întărirea comunităţilor săteşti sau orăşeneşti 

prin atragerea de investiţii (aspecte care chiar dacă la o scară mică, contribuie la încetinirea 

ritmului de migraţiune la nivelul localităţii, fie aceasta îndreptată spre alte localităţi sau în 

afara ţării), relansarea vieţii culturale prin organizarea de evenimente pentru publicul larg.  

Pe plan cultural asociaţiile promovează profesionalismul, ridicarea calităţii, 

implementarea strategiilor de întărire a comunităţii maghiare. Contribuie la s-a aşa numita 

autoorganizare pe plan vertical a diferitelor organizaţii prin formarea unor fundaţii şi uniuni 
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naţionale, care pot deveni coordonatorii vieţii culturale şi ştiinţifice. Astfel ele îndeplinesc 

funcţii complementare pe lângă instituţiile de stat. O altă modalitate de autoorganizare este 

gruparea asociaţiilor sub organizaţii umbrelă. La nivel de ţară există doar puţine organizaţii 

umbrelă care reprezintă interesele unor asociaţii, mai ales din cauza resurselor financiare 

precare. În cadrul organizaţiilor maghiare s-au format totuşi pe parcursul anilor astfel de 

organizaţii. În cazul organizaţiilor de tineret – printre care se numără şi organizaţii de tineret 

cu activitate culturală – găsim două astfel de organizaţii umbrelă active în ultimii ani şi şi în 

momentul de faţă: Conferinţa Tineretului Maghiar din România (Magyar Ifjúsági Értekezlet 

– MIÉRT), Consiliul Tineretului Maghiar din România (Magyar Ifjúsági Tanács – MIT). 

Autoorganizarea societăţii civile în zilele noastre depăşeşte graniţele ţării, iar în cazul 

minorităţii maghiare colaborarea este mai strânsă în cadrul naţiunii maghiare. Unul dintre 

forurile în care se manifestă legăturile de colaborare este aşa numita „Magyar Ifjúsági 

Konferencia” – MIK – (Conferinţa Maghiară de Tineret). 

Studiile de caz au scos în evidenţă importanţa asociaţiilor în comunităţile locale. Teza 

prezintă pe de o parte asociaţiile tradiţionale, cu un trecut istoric impresionant, ca Societatea 

Muzeului Ardelean (Erdélyi Múzeum - Egyesület, EME) sau Societatea Maghiară de Cultură 

din Transilvania (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – EMKE), urmat de prezentarea 

a celei mai mari organizaţii de tineret maghiare din România, Uniunea Cercetaşilor Maghiari 

din România şi a două asociaţii cu o activitate culturală complexă în rândul micilor 

comunităţi maghiare din Baia Mare şi Blaj, Centrul Cultural Teleki (Teleki Magyar Ház) şi 

Asociaţia „Szülőföldünkért”.      

  „Care credeţi că este rolul asociaţiilor culturale maghiare din Transilvania?„ a fost 

întrebarea finală în cazul fiecărui interviu cu liderii organizaţiilor. Din răspunsurile date de 

cei intervievaţi putem conclude că rolul asociaţiilor culturale maghiare este de a aduce mai 

aproape cultura de acele straturi ale comunităţii, care solicită mai puţin acest lucru; prin 

diferitele programe, prin răspândirea şi promovarea culturii maghiare în rândul membrilor 

fiecărei categorii de vârstă şi grup social. Totodată, ele au rolul de a accentua importanţa 

învăţării în limba maternă la fiecare nivel, pentru că numai în acest mod poate cineva să-şi 

cunoască literatura, istoria şi cultura naţională. Asociaţiile culturale maghiare sunt esenţiale 

din punctul de vedere al păstrării şi întăririi identităţii comunităţii maghiare, în comunităţi 

mici jucând rolul instituţiilor culturale. Organizaţiile prezentate în studiile de caz  îndeplinesc 
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acest rol în comunitatea maghiară locală, nu numai în folosul comunităţii, ci şi al întregii 

societăţi. 

Analiza scoate în evidenţă importanţa societăţii civile, arată nivelul de dezvoltare a 

comunităţii fondatoare, strategiile de viaţă formulate de aceasta şi potenţialul de dezvoltare a 

minorităţii maghiare din Transilvania. 
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