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Prezenta teză de abilitare reprezintă o sinteză asupra activității de cercetare depusă de la 

susținerea tezei de doctorat (2005) și până în prezent, precum și o dezvoltare a proiectelor de 

cercetare pe care intenționez să mă concentrez în anii următori. Prima parte a tezei de abilitare 

structurează direcțiile de cercetare științifică în patru capitole care sintetizează principalele 

contribuții personale aduse istoriografiei și care relevă atât capacitatea de a iniția și dezvolta un 

proiect de cercetare personal, cât și abilitatea de a lucra în echipe de cercetare: 

1. Problema minorităţii maghiare în parlamentul României în perioada interbelică 

2. Sistemul electoral din România interbelică, „tradiții electorale” și șansele de 

afirmare ale Partidului Maghiar la alegerile parlamentare în perioada interbelică 

3. Elite maghiare în parlamentul României în perioada interbelică 

4. Relația dintre Partidului Maghiar și țărănimea maghiară din România: campanie 

electorală în zona rurală și participarea țărănimii maghiare la alegerile interbelice 

În domeniul minorității maghiare din România interbelică, până la publicarea cărții și a 

studiilor mele Partidul Maghiar și problema minorităţii maghiare în parlamentul României în 

perioada interbelică (2008), Organizaţiile politice ale minorităţilor din România interbelică – 

colaborare sau concurenţă? Studiu de caz: minorităţile maghiară, germană şi evreiască (2006), 

Problema funcționarilor publici maghiari în dezbaterile parlamentare din România interbelică 

(2012), Relaţiile dintre organizaţiile politice ale minorităţii maghiare, germane şi evreieşti din 

România în perioada interbelică (2010), istoriografia românească de după 1989 nu a înregistrat 

contribuții semnificative. Cartea și studiile menționate au fost foarte bine primite de istorici și 



politologi. Cartea reprezenta prima sinteză în limba română asupra problemei minorității 

maghiare în parlamentul României din perioada interbelică. 

În domeniul sistemului electoral am adus noi contribuții la înțelegerea acestui fenomen 

prin studiile: The Romanian Electoral System, „Electoral Traditions” and the Chances of the 

National Hungarian Party in Parliamentary Elections in the Interwar Romania (2012), Politikai 

pártok és választási csalások a két világháború közötti Romániában (2016), Traditii comunitare 

si comportament electoral la alegerile din mediul rural din Romania-cazul comunitatii maghiare 

din Olteni (2011), „Választási hagyományok” a két világháború közötti Romániában és a 

magyar szavazók viselkedése e választások alkalmával (2012), Incidente sângeroase la alegerile 

parlamentare din 1928 la secţia de votare din com. Olteni (jud. Trei-Scaune) (2008), A 

választási csalások ritmikussága a két világháború közötti Romániában (2015), Campania 

electorală a Partidului Maghiar în zona rurală cu ocazia alegerilor din România interbelică 

(2016). Studiile menționate au fost foarte bine primite de istorici și politologi. 

În ceea ce privește cercetarea partidelor și elitelor politice maghiare din România 

interbelică, am publicat studiul Hungarian Elites in the Romanian Parliament during the 

Interwar Period, prima și singura sinteză apărută în România privind această problemă. Prin 

acest studiu am adus noi adăugiri acestei teme tratate tangential de: Mikó Imre, Ligeti Ernő, 

Grandpierre Emil, Jakabffy Elemér, Bernády György, Paál Árpád, Bárdi Nándor, György Béla, 

K. Lengyel Zsolt, Horváth Sz. Ferenc, Csucsuja Istvan. Am contribuit totodată și cu alte studii 

specifice la această problemă: Oberding József György (2004), Bernády György și strategia 

politică a Partidului Maghiar (2011). 

În domeniul țăranii și politica am publicat un amplu studiu asupra relației dintre 

Partidului Maghiar și țărănimea maghiară din România: „The relationship between the 

Hungarian Party and Hungarian peasants in Romania: election campaigns in rural areas and the 

involvement of Hungarian peasants in the interwar elections”. Această cercetare a fost parte a 

unui proiect de amploare inițiat de Sorin Radu și Oliver Jens Schmitt privind țăranii și politica în 

România interbelică, rezultatele cercetării apărând în volumul colectiv  Politics and Peasants in 

Interwar Romania: Perceptions, Mentalities, Propaganda la prestigioasa editură Cambridge 

Scholars Publishing (2017). Rezultatele cercetării au fost publicate de asemenea și în limba 

română și maghiară: Az Országos Magyar Párt és az erdélyi parasztság viszonya: sajtókampány 



és ennek eredményessége a két világháború közötti magyar falusi közösségekben (2017), 

Partidul Maghiar și țărănimea maghiară din România interbelică: campania electorală din zona 

rurală cu ocazia alegerilor din România interbelică (2017). 

Teza de abilitare include și prezentarea planului de dezvoltare al carierei profesionale, 

academice și științifice, cu sublinierea direcțiilor de cercetare avute în vedere, precum și 

referințele bibliografice asociate primelor două secțiuni. Principiul fundamental în baza căruia 

am conceput planul de dezvoltare al carierei îl reprezintă necesitatea îmbinării coerente a 

activității de cercetare cu cea didactică și dezvoltarea ambelor în complementaritate. 

 

 


