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Sinteza părților principale 

 
  

 Lucarera are ca scop analiza contextuală a textelor lui Makkai Sándor (scriitor și 

episcop într-e cele două războaie mondiale în Transilvania), mai ales acelor care în istoria 

recepției nu au fost detaliate si analizate cu o precauție de metodică adecvată. Axat pe o 

varietate de contexte culturale, teza introduce o metodă de reinterpretare și reînțelegere a 

textelor prin care să rezultă diverzivitatea gîndirii lui Makkai. 

Putem preciza că în opera lui Makkai relația textelor nu prezintă doar o relație 

filologică, ci și o formă de structură în care elementele commune se află într-un process 

îndelungat de reinterpretare și reformulare. Pentru a putea înțelege mai precis relația textelor 

care cuprind domenii ca și literatură, teologie, filosofie, pedagogie și texte ocupate cu viața 

publică a minorității maghiare din Transilvania, ipoteza tezei se încadrează într-e trei noțiuni 

commune: metoda de analiză, istoria, sau conștiința istorică reflectată în textele propuse 

pentru examinare, și noțiunea filosofică a personalității. 

Prima parte a tezei propune examinarea procesului de canonizare a lui Makkai. 

Pornind de la textul lui Walter Gyula sunt interesat în modul în care contemporanii au 

refleclat asupra relațiile într-e teologie și literatură, asupra modului de gîndire a lui Makkai ca 

teolog și scriitor. După analizarea procesului de canonizare putem spune că apariția lui 

Makkai în scena publică a determinat mechanismul de interpretare a textelor literare și 

teologice. Cultul lui Makkai într-e cele două războaie mondiale propune o examinare a 

fenomenului în care cititorii „fermecați” au folosit si refolosit acele elemente a textului 

intitulat Magunk revíziója (Autorevizuirea noastră) care a oferit o formă  de identitate și 

afirmare de sine. Din acest punct de vedere propun și o analiză a recepției romanului istoric 

intitulat Ördögszekér cu scopul de a reflecta mai adecvat asupra problematica cultului. După 

Reményik Sándor putem spune că în ideologia transilvanismului rolul artistului a fost definiat 

ca un rol universal, care cuprindea mai multe domenii culturale de activitate. În teză încerc să 

analizez noțiunea lui Makkai care cuprinde relația într-e estetică și credință, urmând să 

formulez definiția literaturii ca credință. Iar în ultima parte a primului capitol propun 
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examinarea literaturii în contextul educației, mai ales în relația cu alte forme culturale, cum ar 

fii filosofia idealismului classic, sau estetica lui Kant. 

În a doua parte a tezei pornind de la relația opozițională într-e memorie culturală, mit, 

și istoriografie, sunt interesat în rolul conștiinței istorice în contrast cu metodica structurată a 

istoriografiei, în funcționarea memoriei colective ca o formă a identității aflat în opoziție cu 

disciplina trecutului. În perioada interbellică transilvanismul a funcţionat ca o ideologie a 

identităţii în cadrul căruia minoritatea maghiară în Transilvania a refolosit elementele istoriei 

ardelene. În anul 1929 minoritatea maghiară a ţinut o commemorare despre principele 

Transilvaniei Gábor Bethlen (1580 –1629).  După primul război mondial minoritatea 

maghiară devine o comunitate „liminală”, sau chiar „absentă” din perspectiva politico-

administartivă, devreme ce conştiinţa istorică se naşte din încercarea de a construi identitatea 

unei naţiuni, a unei etnii, prin raportarea la alte naţiuni. Lucrarea analizează representaţia 

conştiinţei istorice şi a memoriei collective în biografia lui Makkai Sándor despre Gábor 

Bethlen.  Din acest punct de vedere commemorarea având aspecte istorice pot fi analizate nu 

numai ca o formă a culturii, cu noţiuni mitice, ci şi ca produse culturale cu aspecte etice care 

au ca scop transfomarea comunităţii „liminale” într-o comunitate structurată de propria lui 

conştiinţă istorică.  

Partea a treia a tezei analizează  relaţia „opoziţională” dintre concepţiile axiologice 

ale neokantianismului şi ale ontologiei existenţialiste a lui Martin Heidegger. Analiza 

reflectează prin diverse contexte asupra filozofia istoriei în perioada interbelică, ca un discurs 

predominant în ceea ce priveşte strategiile culturale de „supravieţuire” a minorităţii maghiare 

din Transilvania.  

În parte a patra a tezei propun examinarea noțiunii de epocă, respectiv temporalitatea 

acestuia în contextul istoriografiei. Pornind de la literatura maghiară din Transilvania într-e 

cele două războaie mondiale, studiul investigheză modul în care funcționează conștiința 

istorică și educarea națiunii în contrast cu formele fixe și structurate ale epocii.  
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