
 

Editorial 

În timp ce aten�ia persoanelor preocupate de viitorul democra�iei este concentrat� asupra 
discu�iilor privitoare la Constitu�ie, undeva, în fundal, se desf��oar� evenimente tot de mare 
miz�, dar de pu�ini percepute astfel. Ele sunt legate de locul popula�iei maghiare �i a 
reprezentan�ilor ei politici în sistemul democra�iei române�ti. 

Datorit� unui complex de factori, maghiarii �i clasa lor politic� au avut un rol considerabil 
atât în dezbaterea cât �i în construc�ia României post-revolu�ie. Întâi, prin rolul dublu, de �ap 
isp�vitor, �i doi, de capital al for�elor na�ional-comuniste care au acaparat puterea în primele 
luni ale anului 1990. Regizarea evenimentelor din 19-21 martie 1990 avea natura unui 
scenariu de tip Serbia-Miloševi�, pe care �ara l-a evitat la limit�, prin dialogul opozi�iei civice 
�i politice române�ti cu comunitatea maghiar�. Cooperarea acestora a dus, în ciuda obsta-
colelor create chiar în interior, la marea schimbare din anul 1996, deschiz�toare a drumului 
spre lumea euro-atlantic�. Proiectele de integrare ini�iate în cei patru ani au fost sus�inute de 
brand-ul „modelului românesc de reconciliere româno-maghiar�”, vândut clasei politice 
interna�ionale în aceea�i m�sur� de elitele române�ti �i de cele maghiare. Participarea UDMR 
la guvernare între 1996 �i 2000 a preg�tit includerea forma�iunii reprezentative a maghiarilor 
în parlament �i guvern pentru înc� un deceniu; zece ani esen�iali, c�ci la cap�tul lor s-a ob�inut 
integrarea în UE. 

Al�turi de capitalul ei politic în procesele de integrare ale României, comunitatea 
maghiar� a contribuit substan�ial la îmbog��irea temelor autohtone despre democra�ie. 
Autonomiile locale, regionale, culturale, statutele speciale, subsidiaritatea, minorit��ile �i 
drepturile colective, rela�iile interculturale �i gestionarea diversit��ii etnoculturale au fost 
introduse în dezbaterea public� �i pe agenda normativ� datorit� activismului maghiar. Ele erau 
aproape absente în cultura politic� româneasc�. Chiar dac� �i ast�zi sunt privite cu aproape 
acela�i scepticism, ca odinioar�, totu�i temele amintite s-au „infiltrat” cumva în realit��ile 
democra�iei actuale, odat� dovedite ca ingrediente indispensabile unei autentice democra�ii. 

În anul 2013, raporturile româno-maghiare par s� ia un alt curs. Reducerea popula�iei 
maghiare pân� la circa 1.200.000 de persoane afecteaz� puterea acesteia de a forma o socie-
tate cu o putere civiliza�ional� independent�. Din ce în ce mai pu�in interesa�i de participarea 
european�, din ce în ce mai captura�i de competi�ia intern� de interese, politicienii români nu 
mai arat� interes pentru colaborarea cu forma�iunile maghiare. UDMR nu are nici un repre-
zentant în Cabinet. Este foarte posibil ca maghiarii s� ias� complet din cercul deciden�ilor 
politici. Înc� din acest moment, principalele proiecte maghiare, autonomia cultural� �i mai 
ales, cea teritorial�, sub forma regiunii cu statut special �inutul Secuiesc, sau eventual a unei 
regiuni cu majoritate maghiar�, par condamnate. Soarta lor se joac� în urm�toarele 12-16 luni. 
Nu exist� niciun semnal pozitiv în ce le prive�te, abund� îns� semnele negative. 

Implica�iile scoaterii clasei politice maghiare din jocul democra�iei sunt multiple �i 
probabil, înc� dificil de evaluat. Probabil, vor fi schimbate raporturile de putere în interiorul 
comunit��ii maghiare: modera�ii UDMR vor pierde în fa�a radicalilor din Partidul Civic 
Maghiar �i Partidul Popular Maghiar din Transilvania. Voin�a ultimilor ar putea s� urmeze c�i 
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din ce în ce mai tran�ante – iar în noul context, mai motivate. Numai de o criz� în plus nu are 
nevoie o Românie care oricum se arat� pu�in capabil� s� gestioneze marile teme publice. 

Sfidarea intereselor maghiare de c�tre actuala clas� politic� �i mai general de elita 
intelectual� �i mediatic� româneasc� nu este numai rezultatul relei credin�e. Ci cu siguran��, �i 
al inculturii lor politice în ce prive�te gestionarea diversit��ii. Este motivul pentru care acest 
num�r al NRDO propune dou� texte, în dialog, menite s� ajute în�elegerea importan�ei pe care 
comunitatea maghiar� o arat� cre�rii unui �inut Secuiesc. Unul, „Modific�ri în geografia 
administrativ�  a �inutului Secuiesc din secolul al XIII-lea pân� în zilele noastre”, semnat de 
Elekes Tibor, ap�rut deja într-o publica�ie maghiar�, tradus pentru NRDO, ofer� o sintez� 
istoric�, fundal indispensabil pentru semnificarea cererilor secuie�ti. Cel de-al doilea studiu, 
„De la drepturile minorit��ilor la autonomie. O provocare cu precedent teritorial: �inutul 
Secuiesc �i regionalizarea României”, preg�tit de Bakk Miklos tot pentru acest num�r al 
NRDO, explic� situarea maghiarilor din România fa�� de proiectul autonomiei teritoriale din 
zona locuit� compact de maghiari – Harghita, Covasna, Mure�.   

Iat�, informa�ii despre problema �inutului Secuiesc exist� �i în limba român�. R�mâne s� 
fie folosite. 
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