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Ioan Lăcătu şu, Românii În mass-media maghiară din Harghita şi
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"
"privilegiul naţional de a nu cunoaşte limba
maghiară, cu toate că " mănânc pâinea
secuilor'� Î n acest sens, nu am avut acces
direct la scrierile istoricilor maghiari, decât
prin intermediul lucrărilor editate în limba
"
română, şi deloc la articolele care Jac istorie
în presa maghiară din cele două judeţe. Deci,
l ucrarea reprezintă un bun prilej de a-mi
îmbogăţi cunoştinţele de istorie naţională.
Aceasta este structurată în două capitole.
Î n primul dintre ele s-a lucrat " cu materialul
clientului'� Acesta cuprinde fragmente din
articolele publicate în mass-media locală din
judeţele Harghita şi Covasna, în perioada
2003-2005, care reflectă aspecte ale discur
sului unor lideri de opinie maghiari pe teme
fundamentale din istoria românilor. Ele sunt
grupate în studiile: " Românii În mass-media
maghiară din Harghita şi Covasna': "Inad
vertenţe, omisiuni şi confuzii prezente În
lucrarea Atlasul localităţilor judeţului
"
Covasna şi " Problematica Trianonului În
mass-media de expresie maghiară din
judeţele Covasna şi Harghita '� Cele trei studii
" deschid ochii românilor cu privire la modul
cum sunt prezentaţi românii şi istoria lor in
mass-media maghiară': autorul fiind conş
tient de faptul că problematica respectivă nu
este cunoscută de largul public românesc
datorită barierei lingvistice precum şi " diversi
unii realizate prin mass-media română, com
plice frecvent cu puterea, În escamotarea
adevărului'�
După ce am citit cele tei studii, pot afirma
cu certitudine că în cei peste 50 de ani de
contact cu istoria românilor şi cei 40 de ani de
activitate didactică nu mi-a căzut sub ochi şi
nu mi-a fost dat să citesc asemenea scrieri de
un fals grosolan, ostil, jignitor şi plin de ură la
adresa poporului meu.
Tema dragă istoriografiei maghiare şi apoi
austro-ungare, negarea continuităţii daca
romane şi româneşti în spaţiul transilvan,
constituie elementul cheie al a rticolelor. Iată
câteva variaţiuni pe această temă prezentate
de autor:
" Propagarea naţională românească acordă
o atenţie deosebită consolidării mitului conti

Am primit cu onoare, bucurie şi interes
solicitarea domului dr. Ioan Lăcătuşu de a
face prezentarea noii sale apariţii editoriale
Românii În mass-media maghiară din
Harghita şi Covasna, apărută recent la Editura
Eurocarpatica din Sf. Gheorghe, în colecţia
"Interferenţe ".
Cu onoare, deoarece consider, la fel ca dis
tinsa doamnă Maria Cobianu Băcanu, că este
omul de excepţie născut în vremuri de
excepţie " care reprezintă şi reflectă prin
scrierile sale, ca un seismograf, Întregul
zbucium al pământului harcovian şi al nea
mului românesc cu care se identifică În suflet,
"
credinţă, cultură şi ştiinţă . Cartea de faţă
reprezintă cea de-a a 1 3-a consistentă lucrare
semnată de prolificul autor. Cunoscând tenaci
tatea, setea de adevăr şi dragostea de istorie
a autorului, sunt convins că asemenea pre
cizări, care fac cinste oricărui istoric, om de
ştiinţă şi bun român se vor repeta în viitor, cel
puţin, cu aceeaşi frecvenţă.
Am primit această carte cu bucuria şi
inlen.!�u l profc�orului de isloric de a · şi cum

nuităţii romana-daca-română, născocit in
secolul trecut. După cum se ştie, romanii au

pleta permanent cunoştinţe în domeniu. Cu
vinovăţie afi rm că mă aflu printre cei care au

fost un popor de pL'islori din porlca de 5ud a
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Balcanilor, iar primele grupuri nomade au
ajuns În spaţiul vital ungar (parcă am mai
auzit noţiunea de spaţiu vital în istorie - oare
la H itler! ), mai precis În Ardeal, abia În secolul
al XIII-/ea. Nu este Întâmplător faptul că până
În secolele XVII-XIX nu pot să prezinte un
"
român vestit sau care s-ar fi născut În Ardeal
(de Iancu de Hunedoara o fi auzit acest
istoric?); " despre continuitate nu putem vorbi
decât după ce s-au stabilit secuii''; " oraşe
cândva pur maghiare, simte, datorită unor
basme istorice - ca de exemplu vechimea
daca-romană invocată şi acum ca argument 
că are dreptul să modifice caracterul maghiar
al /ocalităţilor''; "Ardealul nu a fost niciodată
pământ românesc, nici nu este''; manualele
oficiale "Îi Învaţă pe elevi despre mitul
romana-dac şi prezenţa continuă a româ
nilor''; " În acest mod, copiilor le sunt băgate
În mod sistematic În cap neadevăruri, atitu
dini antimaghiare, un trecut fals din care pot
izvorÎ doar un prezent fals şi un viitor fals'�
Şi aduc a rgumente forte în acest sens:
" Teoria daca-romană este contrazisă de fap
tul că diferite grupuri etnice româneşti abia se
Înţeleg deoarece vorbesc dialecte total
diferite. Oltenii, lipovenii (aceştia sunt de
origine slavă, nu dacă-romană - n . n .), moţii şi
moldovenii vorbesc În mod diferit şi, În mod
cert, de multe ori, un maghiar vorbeşte mai
frumos şi mai bine limba română'�
Altă temă preferată a mass-mediei
maghiare este contestarea tratatului de la
Trianon, temă care reflectă cu vigoare în
"
numeroasele materiale " istorice publicate
mergându-se până la afirmaţii în unele cazuri
groteşti, absurde cum ar fi : "Adevărul este că
cea de-a doua decizie de la Viena (prima a
privit dezmembrarea Cehoslovaciei la 2
noiembrie 1938 prin care statul cehoslovac
pierdea 12.000 km2 cu o populaţie de 1 mii.
de locuitori, în favoarea Ungariei - n.a.), a
fost solicitată germanilor şi italienilor de către
partea română'� Deci partea română a susţi
nut dezmembrarea Transilvaniei !
Această temă o regăsim şi în articolul
" Problematica Trianonului În mass-media de
expresie maghiară din judeţele Covasna şi
"
Harghita . Autorul a procedat la monito
rizarea discursului public al principal ilor l ideri
de opinie din mass-media de limba maghiară
din judeţele Covasnd �i Harghita în perioada
ianuarie-iuni� 2005 constând din: relatări
privind dezbaterile pe marginea filmului
"Trianon "; ştiri şi comentarii despre marcarea
în Ungaria şi România a împlinirii a R5 de ani
·

de la semnarea Tratatului; consideraţii cu
privire la consecinţele actuale asupra
maghiarimii din Ungaria şi din afara graniţelor
acesteia, precum şi propuneri pentru " reme
dierea acestei nedreptăţi istorice'� Pentru
ilustrarea temei şi a obsesiei maghiare subli
niez două declaraţii : Fur Lajos, fost ministru
al apărării pe timpul guvernului Antal, a
declarat publicaţiei Magyar Demokrata, că
revizuirea graniţelor constituie singura soluţie
privind remedierea Trianonului, iar istoricul
Raffay Erno, fost secretar cu problemele
politice în cadrul Ministerului Apărării (nu al
războiului! - n. n.) în guvernul Antal dezvălui
soluţii le " fie reluarea problemei revizuirii
graniţelor, fie cea a obţinerii autonomiei teri
toriale. . . '� " Prima posibilitate a existat În anul
1 989 În timpul revoluţiei române şi a loviturii
de stat. La vremea respectivă, statul ( român
- n . n .) era slăbit din temelii, iar Budapesta ar
fi avut posibilitatea să intervină În alt mod În
acele evenimente, dar guvernul comunist al
lui Nemeth Miklos nu a făscut paşi in acest
sens'�
Potrivit gazetarilor maghiari, eroul revo
luţiei române de la 1848, Avram Iancu este
" conducători de hoţi, care În 1848 pradă
Aiudu/ şi Împrejurimile'� Agoston Balazs măr
turisea nevinovat că " am scris toate acestea
nu pentru a stârni mânia Împotriva românilor
(dar ce iubire? - n. n.), Însă nu strică să fim
clarificaţi În legătură cu motivarea anumitor
fenomene'� Răscoala iobagilor români pentru
dreptate socială, în frunte cu Horia, Cloşca şi
Crişan este prezentată ca " măcelul de la
1 784 " condus de Horia. " România alături de
Ceha(Slovacia) şi Serbia până acum au dat cu
piciorul tratatelor internaţionale cât au vrut. . .
Şi În toate cele trei state succesoare, astăzi
maghiarii sunt bătuţi deseori şi cu curar
"Antimaghiarismul este Însă esenţa statului
român deoarece acest stat propovăduieşte În
mod continuu românismul pentru a Înăbuşi
trecutul maghiar'� " Vreţi Dvs., se întreabă
Csiky Karoly, să acceptaţi În cadrul respec
tivului stat succesor (stat prădător) vreo
autonomie de astupare a gurii. Autonomie?
Nu, noi nu vrem autonomie! Acesta este
pământul nostru! Secuiu/e, gândeşte-te!'�
" Este nevoie de sânge? Există suficient. Este
nevoie de lacrimi? ExisM după vărsarea nevi
novatJ de sânge " scria şi Czcgo Zoltan in
Haromszek, nr. 4278 1 28.09. 2 004.

Vedeţi cumva vreo ameninţare la adresa
românilor? Lipsă de respecte faţă de istoria
lor, cultura lor, statalitatea lor? Vi se parei
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Toate acestea numai şi numai pentru faptul
că secuii " nu strică să fie clarificaţi În legătură
"
cu motivarea anumitor fenomene . Nici
măcar nu trezeşte nici cea mai vagă urmă de
resentiment faţă de români, în general, şi a
celor din zonă, în special. Şi de ce se supără
românii de aici pentru că " indiferent cum
numim noi Ţinutul Secuiesc, esenţial este
faptul că noi Îl conducem: Nu eu şi Jena
(Szasz Jena, primarul municipiului Odorheiul
Secuisc - n.n.), ci noi secuii': afirma Raduly
Robert, primarul municipiului Miercurea-Ciuc
la Duna TV pe 1 5 mai 2005.
Iată necesitatea şi izvorul acestei lucrări destinul românilor, îngrijirea autorului faţă de
acesta, împletită cu temerile populaţiei pentru
propria soartă .
De asemenea lucrarea cuprinde fragmente
din a rticolele de limbă maghiară, care atacă
cu o duritate neobişnuită Biserica Ortodoxă
Română, respectiv Episcopia Ortodoxă a
Covasnei şi Harghitei ca fiind " cel mai pericu
los duşman al intereselor maghiare': princi
palul instrument de îndepărtare a celorlalte
confesiuni şi etni i pri n practicarea unei
" expansiuni continuii'� Vehement este atacat
şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care "ne
ţine Într-o Îmbrăţişare forţată În cadrul unei
comunităţi silite În vederea permanentizării
frustrării de drepturi'�
Studiul "Inadvertenţe, omisiuni şi confuzii
prezente În lucrarea Ata/sul localităţilor
"
judeţului Covasna se vrea, la dorinţa auto
rilor de a comunica observaţiile, " o corectare
"
a greşelilor şi supliniri a lipsurilor Atlasului, în
eventualitatea reeditării lucrării . Î n acest
sens, domnul dr. Ioan Lăcătuşu sesizează fap
tul că nu sunt reliefate decât foarte puţin
legăturile istorice constante şi durabile cu
spaţiul românesc de peste Carpaţi, că lipsesc
total orice informaţii privind aşezăminte daci
ce din cel puţin 22 de localităţi din judeţ,
menţionarea, chiar din greşeală, a cimitirelor
eroilor români sau a unui monument româ
nesc, a fostelor biserici româneşti dispărute
din peste 20 de localităţi ale judeţului, denu
mirile actuale ale şcolilor româneşti. De
asemenea, studiul aduce o reală contribuţie
la precizarea structurii populaţiei localităţilor
înaintea anului 1 940, la corectarea confuziei,
autorului Atlasului, privind istoria şi evoluţia
bisericii ortodoxe şi greco-catolice pe aceste
meleaguri, precum şi la existenţa unor regiu
n i de dezvoltare, punctuale, pe localităţi,
coincidenţa f�când de altfel ca toate acestea
să vizeze momenle şi evenimenle din istoria
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poporului român din spaţiul covăsnean.
Cel de al II-lea capitol este deschis de două
a rticole care înfăţişează punctele de vedere şi
consideraţiile autorului privitor la căile urmate
de comunităţile secuieşti şi maghiare pentru
obţi nerea autonomiei cultural-teritorială :
"Proiectul Legii privind statutul minorităţilor
"
naţionale şi "Statutul de autonomie a Ţinu
tului secuiesc'�
Î n esenţă, autorul subliniază că "proiectul
Legii pun accent exagerat pe drepturile colec
tive ale minorităţilor naţionale propunând o
serie de concepte şi instituţii precum
"Autonomia Culturală': " Consiliul Naţional al
Autonomiei Culturale ': care va acea un
aparat propriu finanţat din bugetul de stat':
adică va fi un "stat În stat': fapt ce contravine
Convenţiei cadru care se referă la " drepturile
şi libertăţile persoanelor aparţinând minorită
ţilor naţionale şi nu minorităţilor ca atare'�
Rezumând propunerile din proiectul Legi i cât
şi Statutul de autonomie a ţinutului secuiesc,
domnul Ioan Lăcătuşu afirmă în cunoştinţă de
cauză : "Autonomia nu se poate obţine
Împotriva populaţiei româneşti'� . . " Într-un
stat democratic, minorităţile naţionale au
dreptul să formuleze propuneri peste
standardele consacrate de legislaţia euro
peană de asigurare a unor drepturi şi libertăţi
specifice, iar populaţia majoritară are datoria
să valideze din aceste propuneri şi să acorde
atâtea drepturi şi libertăţi, cât consideră
rezonabil că poate oferi, pentru a nu crea
privilegii pentru unele categorii de cetăţeni şi
nici disfuncţionalităţi la nivelul Întregii
societăţi':
Î n continuare, lucrarea cuprinde culegeri
de studii şi articole apărute în publicaţii de
specialitate cum ar fi prestigioasa revistă
ştiinţifică Angvstia, anuarul Muzeului Naţional
al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului Ecle
siastic de Documentare " Mitropolit Nicolae
Colan ", în studiile şi lucrările semnate de
Maria Cobianu Băcanu, Lilly Rain, Codrina
Şandru, Claudiu Bădeulescu şi autorul lucrării
de faţă, care abordează teme punctuale de
actualitate precum: "Aspecte specifice de
manifestare a multiculturalităţii În Estul
Transilvaniei': " Chipul hâd al intolerantei.
Cazul Odorheiu Secuiesc': "ReÎntoarcerea la
realitate - Între deziderat sincer şi manipulare
cu iz electoral': " Un drept la replică nepubli
cat de Cotidianul': "0 insulă a şerpilor În cen

trul României - despre soarta românilor din
flarghila şi Covasna ':
Î n ultima parte a lucrării, "Anexe ': sunt
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prezentate memorii, a peluri, scrisori formu
late de societatea civilă românească din cele
două judeţe care au fost adresate autori
tăţilor centrale de stat şi liderilor partidelor
politice în perioada anilor 2003-2005 pentru a
cunoaşte " direct, de la sursă, principalele
probleme, frământări, temeri, trebuinţe şi
aspiraţii identitare ale populaţiei româneşti. . .
rămasă, de cele mai multe ori, singură În
calea răutăţilor'�
Permiteţi-mi să închei succinta prezentare
a valoroasei lucrări cu ce spunea doamna dr.
Maria Cobianu Băcanu: "Această lucrare poate
fi un ghid, un compediu pentru guvernanţi,
parlamentari, politicieni, inclusiv pentru
românul de rând, de pe stradă, care vrea să

se ancoreze În realitatea socio-etnică a zilelor
noastre. Ea prezintă succint, cu măsură, cele
mai stringente probleme ale românilor din
sud-estul Transilvaniei, nevoiţi să-şi ceară
dreptul la propria identitate naţională de la
guvernanţii post-decembrişti ca pe vremea
Memorandiştilor, de acum 1 1 5 ani. Tristă
"
involuţie' ·
Stimaţi participanţi, sunteţi parte compo
nentă a poporului român. V-aţi gândit vreo
dată dacă sunteţi demni de el, de tradiţiile şi
datinile pe care trebuie să le duceţi mai
departe7 Urmaţi exemplul celui care se află în
· faţa noastră ! Numai acest popor, cu toate
vitregiile prin care trece, nu va pieri niciodată .

Vasile Stancu

Al manahul Grai Românesc -

2006,
Ed itu ra Gra i Românesc, Miercurea-Ciuc, 2007
EPISCOP.lA ORTOO OX:..\ ROMÂNĂ A
CO\-: N"EJ ŞI OA.RGUITEI

�· ·

·.�:
�·

.)
..

!

bchtl:ri;t.

JI.Rncuj(KjjC' .

Mtercwu..c.tKlR'l6

La înscăunarea Prea Sfi nţitul u i Ioan
Selejan ca întâi episcop al tinerii Eparhii a
Covasnei şi Harghitei, în 25 septembrie 1994,
prin vocea înalţilor ierarhi ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, s-a apreciat că
noua "structură administrativă bisericească,

este menită să răspundă de aproape nevoilor
spirituale locale ale românilor ortodocşi din
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această parte de ţară (. .. ) scopul ei fiind acela
de a păstra pe pământ românesc, identitatea
românească, credinţa moşilor şi strămoşilor. . .
şi de a constitui un factor de pace şi bună
"
Înţelegere Între creştinii şi locuitorii din zonă .
Fără îndoială că decizia Sfântului Sinod,
susţinută şi val idată de Preşed inţia şi
Guvernul României, de a da curs propunerii
de înfiinţare a noii eparhii, şi de a alege ca
întâistătător pe Prea Sfinţitului Ioan Selejan,
au fost hotărâri de inspiraţie divină, care au
însemnat începutul restaurării fiinţei naţionale
prin Biserică, în această parte de ţară .
Spre deosebire de celelalte eparhii din
cadrul Patriarhiei Române, Episcopia Otodoxă
a Covasnei şi Harghitei - menţionează în
Cuvânt Înainte, dr. Ioan Lăcătuşu a îndeplinit
şi îndeplineşte funcţii şi rosturi specifice,
izvorâte din contextul etnic şi confesional spe
cific existente în sud-estul Transilvaniei. Astfel
pe lângă funcţiunile confesionale, care au fost
şi rămân prioritare, tânăra episcopie se con
stituie într-un factor principal de asigurarea
coeziunii sociale, şi de stimulare a vieţii
comunitare şi a acţiunii civice. Prin jertfa şi
acţiunea prag m atică a P.S. Ioan, după înfiin
ţarea eparhiei s-au rezolvat probleme neso
luţionate de sute de ani, prin realizarea unor
importante funcţiuni economice, sociale şi de
solidaritate, precum şi a celor simbolice şi de
reprezentare. Î n relaţiile cu autorit�ţile laice şi
bisericeşti, locale şi centrale, credi ncioşii
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