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DIN PROBLEMA RELATIILOR REVOLUTIONARILOR MAGHIARI
CU AVRAM IANCU

In tezaurul tradiţiilor de luptă ale poporului român pentru unitate naţională,
pentru făurirea unei patrii libere, independente şi suverane, activitatea revoluţio
nară a lud Avram Iancu, pătrunsă de o dragoste neţărmurită faţă de popor şi
de o convingere nestrămutată în progresul social, constituie o nepreţuită moştenire.
Un aspect deosebit de valoros în această moştenire îl prezintă lupta lui, in
timpul revoluţiei burgheza-democratice din 1848-49, pentru drepturile naţiwliri,
de asemenea stăruinţa sa, in cadrul acestei lupte, pentru Iră~ic între popoare.
1. In mediul in care şi-a continuat studiile, la Cluj şi apoi la Tg. Mureş, unde
şi-a făcut stag,iul de cancelist, in comunitatea colegilor români şi maghiari,
Iancu işi dă seama din fragedă tinereţe de un aspect specific al Transilvaniei,
de convieţuirea poporului român cu maghiarii şi cu saşii, şi că majoritatea acestora trăiau in condiţiile grele, asupritoare, ale feudalismului. Totodată observă
nemulţumirile maselor pe de o parte, iar pe de altă pal'te atitudinea de diispreţ
a elementelor privilegiate şi ataşate regimului străin habsburgic. Studiind cu cel
mai mare interes literatura juridică privitoare la situaţia iobagilor şi a "drepturilor" feudalilor, îşi formează de pe acum părerea - in cadrul atmosferei încăr
cate din viaţa publică a ţării - că o transformare se poate face numai cu forţa,
cu lupta, "cu lancea lui Horea". Văzînd preocupările intense ale tineretului,
ajunge de asemenea la concluzia că toate acestea se pot !'ealli.za printr-o colaborare strînsă intre asupriţii diferitelor popoare. Intreaga lui viaţă dovedeşte că
nu a renunţat la această idee niciodată, nici în condiţiile cele mai grele ale
conflict-elor dintre revoluţionarii români şi maghiari, ce s-au creat în urma concepţiei limitate a conducătorilor maghiari in problema drepturilor naţionale ale
românilor din Transilvania.
2.. Istoriografia a analizat această problemă deosebit de importantă a anilor
1848-49. Istoricii Silviu Dragomir şi Ştefan Pascu consacră zeci de pagini in
lucrările lor relaţiilor revoluţionarilor maghiari cu conducătorul moţilor, Avram
Iancu. La elucidarea acestei probleme şi-au adus contribuţia, pe baza principiilor
materialismului istoric, şi istoricii maghiari din R. P. Ungaria, astfel I. T6th
Zoltan, Tr6csanyi Zsolt şi alţiil. Şi totuşi, dacă noe propunem să atingem din nou
S. Dragom.ir, Avram Iancu, Bucureşti, 1965; Şt. Pascu, Avram Iancu. Viaţa şi faptele unui erou şi martir, Bucu·
1972; Din istoria Transilvaniei, vol. II, ediţia a II·a, Bucureşti, 1963; 1. T6th Zoltan, Kossuth is a nemselăsigi
kirtlis 1848-49·ben, in Emlikkiinyv Kossuth Lajos s~illelisinek 150·ik ivfortlul6jd.ra, voi. II, Budapest, 1952; Tr6cslmyi
Zsolt, A~ erdilyi parasztsag torlinete 1790-1849, Budapest, 1956; Spira GyOrgy, A magyar forradalom 1848-49·bm,
llullnpcst, 1959.
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problema relaţiilor revoluţionarilor maghiari cu Avram Iancu, o facem pentru
faptul că s-au găsit noi date referitoare la legăturile lui Avram Iancu cu revoluţionarii maghiari. In analiza problemei n2 vom baza şi pe aceste materiale.
De la bun inceput dorim să subliniem că nu vom analiza legăturile revoluţionarilor maghiari cu Avram Iancu in tot cursul revoluţiei. Intenţionăm să
atingem numai o perioadă scurtă, pPrioada premergătoare infrin~rii marii mişcări
revoluţionare a popoarelor român şi maghiar. Dar deoarece dintre mai multe
acţăWli istorice în veden·a înţelegerii dintre revoluţionarii acestor meleaguri, două,
prima şi ultima, anume cea dusă de deputatul Dragoş şi cea iniţiată de marele
revoluţionar N. Bălcescu. sint bine cunoscute2, ne vom ocupa în primul rînd de
încercările ce au avut loc intre acţiunile acestora.
3. Pînă in lunile de primăvară ale anului 1849, în Munţii Apuseni se formează
o putere politică, cum o denumeşle S. Dragom.ir, "Prefectura din munţi". Ea
era organizată in aşa fel, incit să servească la apărarea românilor, conduşi de
tribuni şi prefecţii lor. Aceşti revoluţionari insă erau însărcinaţi şi cu asigurarea
aprovizionării, a ordinii legale, a conducerii societăţii din Munţii Apuseni. A luat
fiinţă deci aici o putere politică, cu o organizaţie proprie românilor 3 • Deşi Avram
Iancu avea doar funcţia de prefect, in realitate conducerea întregii puteri administrativ-politice şi militare ii aparţinea lui.
Avea oare vreo importanţă existenţa acestei puteri administrativ-militare in
problem;L legăturilor cu revoluţionarii maghiari, cu guvernul maghiar? Noi credem
că da. Dacă pînă la apariţia acestei puteni organizate guvernul maghiar privea
activitatea independentă a românilor din Munţii Ap~ni ca un fenomen trecător,
care poate fi lichidat de armata ungară - şi, după cum se ştie, măsuri militare
de acest fel au şi fost luate - după crearea acestei "Prefectul'li din munţi" ea
nu putea fi privită altfel, decit cum era: drept o putere politică organizată. De
la această dată caracterul raporturilor s-a schimbat. Guvernul maghiar se ferea
să mai dea ordine pentru liniştirea spiritelor de aici cu ajutorul armelor şi a trecut
la metoda tratativelor.
4. Primul proiect pentru tratative cu forţele revoluţionare conduse de Avram
Iancu a apărut după promulgarea Constituţiei Monarhiei Habsburgi~ din 4 martie
1849, care, neluind în considerare Constituţia din aprilie 1848 a Ungariei, a
proclamat autonomia Transilvaniei şi a Părţilor, autonomia Croaţiei, Slavoniei,
a Fiumei, a regiunilor grănicereşti şi a Voivodinei sîrbeşti. Ca răspuns la această
constituţie, guvernt•l revoluţionar maghiar la 14 martie 1849 a proclamat independenţa Ungariei şi detronarea Casei de Habsburg, dar totodată a incercat să
ajungă la o înţelegere cu reprezentanţii poporului român din Transilvania, cu
popoarele sirb şi croat.
Primii paş:i au fost făcuţi spre sîrbi, apoi spre croaţi. Şi, deşi unele elemente
progresiste italiene - cum era şi Niccolo Tommaseo - apoi şi poloneze, îndemnau
pe croaţi la lupta comună cu maghiarii, totuşi convorbirile duse, prin reprezentanţi,
din partea sirbilor cu Djordje Stratim.irovici şi din partea croaţilor cu Dragolio
Kuslian, s-au terminat fără nici un rezultat, deoarece guvernul maghiar din
S. Dragomir, op.cit. ; Din istoria Transilvaniei, ed. a II-a, Bucureşti, 1963.
L. Ursuţiu, Un document privind organizarea administrativtl a rom4nilor in revolf4ia din 1848 in Transilvania, in
.A elaM N, VI, 1969, p. 593-611.
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programul revoluţionar al sirbilor a recunoscut doar autonomia Slavoniei şi nu
şi a Voivodinei, iar croaţilor numai II'espectarea autonomiei vechi limi,l.lat€ 4• Desi.gu1·
această .platformă nu putea să sati5Iacă năzuin:ţele popoarelor slave.
Tratativele cu românii au avut loc paralel cu celelalte încercări. Discutînd şi
cu deputaţii români din parlamentul maghiar posibilităţHe de impăcare 5 C'U conducătorul revoluţionar din Munţii Apuseni, guvernatorul Ungariei, Kossuth acceptă
propunerea acestora ca dintre ei să fie designat un mediator !Şi trimite pe deputatul
Ioan Dragoş la Avram Iancu, in 14 aprilie 1849 pentru a incepe tratativele. Un
acord paşnic cu revoluţionarii români ar fi eliberat 12 000 de oameni din armata
maghiară, care se ana in Munţii Apuseni şi ei ar fi putut fi folosiţi in altă parte'
a ţărili. Dar Dragoş se deplasa în Munţii Apuseni fără nici o platformă de tratative. Nu primea promisiuni concrete nici după reintoarcerea sa la Kossuth, doar
declaraţii vagi, intre care ,.dreptul de libertate comună". In schimb guvernatorul
Ungariei, Kossuth pretindea "depunerea armelor şi fidelitate faţă de patrie şi faţi1
de legi". Astfel, cum se ştie, neînţelegerea din partea lui Kossuth a năzuinţdor
juste ale românilor a dus la eşecul tratativelor 6 •
5. O a doua încercare va avea loc in a doua jumătate a lunii iunie, !iniţiată
de locotenent-colonelul .Simonffy Jozsef şi sprijinită de deputatul Ioan Gozman.
Cu toate probabilităţile ideea s-a născut in rindurile membrilor guvernului maghiar, care erau în strînsă legătură cu deputaţii românii. Simonffy a fost executorul planului.
Dar cine era Simonify Jozsef, a cărui acţiune pînă in ultimii ani nu a fost
subliniată de istorici? El s-a născut in 1790, intr-o regiune a monarhiei locuită
de populaţie mixtă. A devenit ofiţer in armata imperială şi a ajuns la gradul de
căpitan. In această calitate a intrat in pensie. In 1848 s-a alăturat rcvolu~iei şi
a fost numit, la inceput, maior al gărzii civile revoluţionare in Nyitra, localitate
in Slovada, apoi în februarie 1849 comandant al gărziă. civile comitatense din
Bereg, regiune cu o populaţie mixtă maghiară-ruteana. Inrolindu-se in armata
maghiară, după acţiuni importante, a fost numit comandant de divizie, iar la
8 mai 1849 locotenent-colonel. După inf.ringerea revoluţiei a fost condamnat la
moarte împreună cu încă 400 de partidpanţi la revolutie 7 , alături de Eftimie
Murgu şi alături de medicul transilvan din Munţii Apuseni Oroszhegyi Jo2')Sas. Dar
după execuţia a 13 persoane conducătorii .superiori ai armatei maghiare - ,
împăratul a transformat pedeapsa cu moartea a celorlalţi în pedeapsă cu temniţă.
Astfel el a stat inchis pînă în 18529 .
Simonffy nu aparţinea acelor revoluţionari care au înţeles pe deplin ideea
privind drepturile naţiunilor, ce a cuprins toată Europa in acea perioadă. Fiind
soldat in armata austriacă, cu detaşări in diferite garnizoane, locui,te de diferite

• Thim J6zscf, A magyarorsrdgi 1848-49-iki szerb fiilkeles tiirlenete, voi. III: 1ratok 1848 sreptember-decembl!!r es 1849
janudr-augusztus, .Budapest, 1935, p. 489, 506-509; vezi şi Spira Gyllrgy, op.cit., p. 563-564.
• Despre activitatea deputaţilor români în parlamentul maghiar vezi capitolul .,Deputaţii români în parlamentul
din Pesta", in volumul Revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-49, voi. V, redactat de S. Dragomir, p.
372-389.
1
S. Dragomir, op.cit., p. 126-179.
1
Mărki Sândor, Aradvdrmegye es Arad szabad kirdlyi vdros tărtinete, partea a 11-a, Arad, 1895, p. 609.
1 1dem, p. 586.
• 1detn, p. 656.
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popoare, şi-a dat însă seama că puterea absolutistă habsburgică putea fi lichidată
numai prin forţe unite. Inţelegind această necesitate, dar cred că nu greşim dacă
subliniem că exclusiv această necesitate şi nu şi a respectării năzuinţelor naţionale
ale fiecărei popor. s-a alăturat grupării de deputaţi români in parlamentul maghiar
şi şi-a luat angajamentul să rezolve o problemă acută a guv<:>rnului maghiar şi
anume împăcarea cu Avram Iancu.
In acest sens Simonffy, cu sprijinul deputatului Ioan Gozman, a trimis o scrisoare lui Iancu, la 21 iunie 1849, datată din Vaşcău, in care el cerea ca "fraţiri
români" să renunţe la slăbirea reciprocă prin sabie şi să SC' întîlnească pentru
o înţelegere. In scrisoare putem citi: ,,românii şi maghiarii ... au neapărată trebuinţă de cea mai intimă frăţietatc, căci aşa le va fi asigurată existenţa"t 0 • Avram
Iancu a primit cu înţelegere propunerea lui Simonffy - deşi nu îl cunoştea şi a răspuns expunind ideile sale in problema dreptu.bui fiecărui popor la libertate,
C'galitate, independenţă. La declaraţiile lui Simonffy cu privire la necesitatea unor
raporturi frăţeşti intre poporul român şi poporul maghiar Iancu scria: "In aceste
două patrii surori maghiarii nu-şi pot asigura existenţa şi viitorul fără români,
nici românii fără maghiari ... Amîndouă părţile vedem că pericolul ne ameninţă
şi încă de aproape, totuşi nu ne putem inţelege. Nu ştiu din ce pricină invidia
sau doar trufia îşi învîrtesc sabia intre noi şi voi, ca să nu putem vorbi ae
aproape mc1 in ceasul agoniei"11. In scrisoare Avram Iancu subliniază că poporul
român luptă pentru recunoaşterea naţionalităţii politice, impotriva asupririi. "Am
fost silit să ridicăm armele - se scrie in această adresă - sii. le folosim impotriva aceluia, care mai de aproape ne tiraneşte şi se vede că ne apasă t>xistenţa politică, despre ce, va certifica istoria ... "12. "Libertate, C'galitate. friiţietatC',
aceste principii sint deviza noastră"1 3 - scrie Avram Iancu.
Iancu a răspuns şi la scrisoarea lui Gozman pe care a primit-o împreună cu
adresa lui Simonffy. Pe un ton hotărît, el critica deputaţii români din parlamentul maghiar pentru neînţelegerea drepturilor politice ale românilor din Transilvania, pentru atitudinea lor faţă de conservatorii şi aristocraţii maghiari ,.carP
nu ·vor libertate practică intre naţiunile transilvănenP". Ferm pe poziţie, Iancu
subliniază că "vor lupta eroiceşte pînă la non plus ultra .. nerenunţind totuşi la
posibilitatea unei inţelegerit 4 •
Dar - cum subliniază şi o serie de istorici maghiari marxişti - Kossuth a
rămas neinţelegător şi de această dată faţă de problema românilor, ca de altfel şi
faţă de sirbi şi croaţi. In scrisoarea sa trimisă lui Simonify după această incercare de a prelua tratativele - elin nou se exprimă in fraze generale, subliniind importanţa depunerii armdor, dar nu şi a recunoaşterii drepturilor politice
ale românilor, sirbilor, croaţilort5.
Analizind conţinutul scrisorii lui Kossuth către Simonffy la data de 5 iulie
1849, !istoricul S. Dragomir menţionează că guvernatorul Ungariei a scris această

10

TransuvtJJJia, nr. 5 din 1877, p. 54.

11

Ibidem.
Ibidem.

11

11
TrtJJJSUVtJJJia, nr. 5 din 1877, p. 55.
"TraJJsilvania, nr. 14 din 1877, p. 159-160.
" TrtJnsilvtJJJia, nr. 7 din 1877, p. 77.
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scrisoare - evident într-un moment de supărare, din cauză că i s-a atribuit lui
vina pentru intervenţia armată a lui Hatvani cu ocazia tratativelo:- între Avram
Iancu 'Şi deputatul Dragoşt6.
Fără să insistăm asupra acestei probleme, la clarificarea căreia au adus contribuţii serioase şi istoricii maghiari din R.P.U., între care în primul rînd îl
amintim pe I. T6th Zoltan, trebuie să subldniem că tratativele s-au intrerupt.
Scrisoarea lungă a lui Kossuth către Simonffy despre concepţia guvernului
asuJ)Ta problemei naţionale - a ajuns la Avram Iancu, dar luptătorul consecvent al intereselor naţiunii române nu a mai răspuns. La 13 iulie Simonffy a
mai trimis o "chemare" din Vaşcău, dar şi de această dată fără promisiuni
concrete, în care el spunea: ,.Dacă doriţi Dvs. să discutaţi mai pe larg despre
această problemă [a înţelegerii n.n.] veniţi la ma1ginea graniţei fără arme,
astfel voi veni şi eu, asigurîndu-vă totodată faţă de orice atac, desi,gnaţi locul şi
data intîlnirii"P. Puţin mai tîi"'Ziu, printr-un curier trimis de Simonffy la Avram
Iancu, el a primit doar un mesaj verbal: "Ce a fost a fost, acum e prea tîrziu"l 8 .
Nu s-a !Schimbat deci concepţia guvernatorului Ungariei faţă de problema recudrepturilor naţionale ale popoarelor ideea principală a secolului
al XIX-lea şi care a cuprins toate popoarele - nici cu ocazia celei de a doua
încer<!ări de înţelegere intre revoluţionarii maghiari şi români, făcută de locotenent-colonelul Simonffy J6zsef, la 21 iunie 1849, cu toate că la 9 mai 1849 s-a
publicat oficial că ţarul Rusiei, Nicolae 1 s-a înţeles cu Franz Iosef că va V('ni
în -~jutorul Austriei în vederea lichidării mişcărilor revoluţionare.
noaşterii

şi-a menţinut poziţia veche, deşi o serie de elemente r<'voluţionare
între care o grupare a radicalilor maghi<llri, cercul Marczius Tiz<'năltldike
(Cincisprezece Martie), susţineau necesitatea înţelegerii. Această grupare dorea
să asigure popoarelor din Ungaria o autonomie largă, dar erau pentru acordarea
unor drepturi naţionale pentru popoarele din Ungaria şi unii reprezentanţi ai
guVernului maghiar din străinătate, cum ('ra de exemplu Tcleki Laszl6, un bun
cunoscător al Transilvaniei, care s-a adresat lui Kossuth sfătuindu-1 .,să daţi
tot ce se poate (naţionalităţilor)"1 9• Dacă nu în timpul revoluţicvi, mai tîrziu
Kossuth îşi va regreta concepţia sa greşită faţă de problema naţională şi va
scrie: "Maghiarul şi românul, românul şi maghiarul îşi au fiC'care viitorul fericit
în . unirea frăţească, ·şi nicidecum, dacă unul se lasă amăgit pe seama asupririi
celuălalt, căci în acest caz pune mîna pe asemenea nrmă, cu care se loveşte şi
pe sine".

Kossuth

~hiare,

6. O acţiune semnalată de documente pentru o înţelegere între guvernul maghiar
Avram Iancu, afară de cea iniţiată de N. Bălcescu, a avut loc la începutul
lunii iulie 1849. Referitor la aceasta, arhiva guvernatorului Kossuth conţine un
document interesant, care se referă la primii paşi ai acţirunii2o. In această perioadă,
cîn~ evenimentele se prE>cipitau cu o repeziciune deosebită, cercurile conducătoare
maghiare foloseau diferite persoane pentru convingerea revoluţional'ilor sîrbi, croaţi
şi

S. Dragom.ir, op.cit., p. 218.
Deâk Imre, 1848. A szabadsagharc tiirtitlete levelekben, ahogy a kortarsak ltittak, f.a.p., 402.
11 S. Dragomir, op.cit., p. 220.
u Spira GyOrgy, op.cit., p. 557.
"' Barta Istvân, Kossuth Lajos kormanyz6el1Jiiki iratai. 18J9 apr. 15 - aug. 15, voi. V, Budapest, 1955, p. 763 ·
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şi români. Pe baza documentului arătat subliniem că guvernul maghiar a devenit
treptat receptiv faţă de problemele sîrbilor, croaţilor .şi românilor şi a fost gata
să admită .şi concesii substanţiale, fără doar şi poate in urma influenţei lui
Bălcescu asupra conducătorilor revoluţionari maghiari din Ungaria. Astfel,· la o
,·este primită din partea unei persoane sosite din Vidra de Jos, prin care se
credea că Iancu ar fi de acord cu începen~a tratativelor, Kossuth şi guvernul
maghiar erau gata să treacă la ac~iune. Prin comisarul guvernamental arădean .şi
apoi .şi pentru Banat, Tărăk Gabor, care il cunoştea pc Avram Iancu, guvernul
dorea să aducă la cunoştinţa revolu\ionarilor din Munţii Apuseni că sint de acord
cu asigurarea acelor drepturi ale românilor care erau compatibile cu integritatea
ţării şi dorea o intilnire intre un reprezentant al guvernului şi Iancu. Adresa
seiiUlată de Kossuth la 23 iulie 1849 şi care trebuia să ajungă la Tărăk Gabor
şi prin el la Avram Iancu s-a referit la conţinutul Proiectului de pacificare2!1. Sursele ce ne stau la dispoziţie nu lămw·esc soarta acestei acţiuni.
7. Intre timp situaţia revoluţiei din Ungaria a devenit foarte grea. Armata
maghiară era silită să se concentreze pentru bătălia decisivă intr-un triunghi pe
locul undC' Mureşul se varsă in Tisa. In astfel de condiţii, după 6 săptămîni de
activitate febrilă a lui N. Bălcescu, se reu.şea înţelegerea româna-maghiară. Actul
de importanţă istorică şi care atingea şi problema revoluţionarilor din Munţii
Apuseni a fost semnat la 14 iulie 1849, la Seghedân de către Kossuth, ca guvernator al Ungariei, iar din partea românilor de N. Bălcescu şi C. Bolliac. Actul
- cum se ştie prea bine - cuprindea două texte: proiectul de pacificare şi tratatul privind înfiinţarea legiunii române22.

Proiectul mai conţinea o hotărîre importantă privind ţărănimea. El declara
robotele şi celelalte prestaţii feudale ale "curialiştilor" şi "huruba.şilor" sint
aboli teza.

că

Istoriografia noastră nu a subliniat pînă în prezent în suficientă măsură imporacestei hotărîri privind abolirea tuturor prestaţiilor, care oglindeşte întru
totul concepţia lui N. Bălcescu faţă de problemele sociale ale revoluţiei. El lega, ca
şi in principate, lupta de eliberare naţională de cea socială, infLuenţînd pe Kossuth
să accepte lărgirea legii de desfiinţare a iobăgiei adusă de dieta din Cluj, la
6 iunie 1848. l..egea dietei a desfiinţat numai robotele liobasgilor, nu şi ale cUiiialişt.i
lor, hurubaşilor, adică ale jelerilor alodiali, deşi numărul acestora in unele comitate se ridica la o cifră aproape egală cu iobagii. Această prevedere însă nu a
fost introdusă in textul proiectului de lege al actului semnat de N. Bălcescu,
C. Bolliac şi L. Kossuth şi care a fost prezentat de primul ministru Szemere
camerei deputaţilor, la 28 iulie 1849, spre aprobare. Astfel mase intregi de ţărani,
zi.şi jeleri alodiali, au rămas in continuare în dependenţă feudală faţă de moşieri.
Pe baza principiilor "Proiectului de pacificare", camera deputaţilor maghiarl a
votat .şi o lege a naţionalităţilor cu caracter burghez. Istoricul maghiar Spira Gyorgy
menţionează in legătură cu ea: "Legea naţionalităţilor însă a rămas in urmă cu
tanţa

" 1dem, p. 763.
S. Dragomir, op.cil., p. 223-233.
11
Barta Istvân, op.cil., p. 724 -725.

11

NOTE,

DISCUŢII,

733

RECENZII

un pas faţă de Projet de pacification, ea a exprimat naţionalitatea popoarelor mai
palid, decît proiectul aminU.t"2 4 •
8. Proiectul de pacifi.care, tratatui privind înfiinţarea legiunii române, lărgirea
legii de desfiinţare a iobăgiei, legea naţionalităţilor formulate şi sugerate in mare
parte de N. Bălcescu s-au născut in condiţi~ erlrem de grele, in pragul prăbuşirii
rcvoluţiilor. Fără să aibă vreun efect., din cauza înfrîngerii rapide a revoluţiilor
de către armatele ţariste şi habsburgice, actele referitoare la înţelegerea românamaghiară au totuşi o însemnătate istorică. Ele -e~primă dorinţa de colaborare a
celor două popoare impotriYa duşmanului comun pentru o viaţă liberă, independentă. Inţelegerea se datcra in primul rind activităţii marelui revoluţionar N. Băl
c~u şi atitudinH lui Avram Iancu, care în principiu era de acord cu o inţclc
gere justă.
Aflind de N. Bălcescu, de înţelegerea româna-maghiară, Avram Iancu, deşi îşi
dădea seama că eforturile revoluţionarilor sînt pierdute, totuşi trimite o scrisoare
lui Kossuth in care, pc lîngă altele, subliniază sentimentele sale frăţeşti faţă
de naţiunea maghiară şi comunică hotărîrea să rămînă neutri faţă de armata
ungară în tot timpul acestor luptP. neatacînd-o şi apărindu-sc numai în cazul daci't
ar fi atacaţi25.

Avram Iancu a intrat în tezaurul tradiţidlor revoluţionare~ ca luptător consecvent al intereselor naţiunii, al progresului social. Prin această sohiţă am incercat
să scoatem în evidenţă o altă latură a personalităţii acestui erou: stăruinţa sa
pentru o colaborare, pe baza principiilor egalităţid, cu revoluţionarii maghiari în
vederea reuşitei luptei revoluţionare .pentru libertate şi frăţictate de la mijlocul
secolului al XIX-lea. Eforturile sale şi pe acest tărîm arată calităţile sale de
remarcabilă figură istorncă.

l. KOVACS

0BER DIE BEZIEHUNGEN DER UNGARISCHEN
AVRAM IANCU

REVOLUTIONĂRE

ZU

(Zusamrnenfassung)
Die Arbeit, die auf eine in der Geschicbtsschreibung weniger bekannte und
beniltzte Dokumentation grilndet, will zu einer tiefercn Kenntnis der Beziehungen
der ungarischen Revolutionăre zu Avram Iancu und dem von diesem "Helden der
Westkarpaten" geleiteten Volk beiltragen. Sie miSchte unterstreichen, dass ausser
den grossen, representativen Pcrsonlichkeiten, auch eine Reihe geschichtlich weniger bekannter Elemente filr eine brilderliche Zusammenarbeit eintraten. Diese
weniger bekanll!ten Leute verwandten verschiedene Methoden, scheuten keine
Anstrengung, um die Ka.mpfeseinheit fi.ilr nationalle rund soziale Befr-eiung zu
erreichen. So bereichert die Arbeit unsere revolutionăren Traditionen des Zusammenlebens rund der Zusammenarbe<ilt des rumănischen Volkes mit den rnitwohnenden
Nationahităten .
.. Spira Gy()rgy, op.cit., p. 567.
11
Deăk Imre, op.cit., p. 409.

