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Înclinăm să credem că am izbutit deja prin titlul tezei noastre de doctorat să incităm
atenţia lectorului asupra temei propuse: "Universitatea Bolyai din Cluj 1946-1959. Structura
socio-profesională a cadrelor didactice şi a studenţilor." Adică, un subiect important pentru
comensurarea fenomenului formării elitei universitare din ţara noastră într-un areal strict
delimitat cronologic. S-a încercat concentrarea efortului interpretativ asupra zonei de contact
formată între două forme de extremă ideologică: naţionalismul şi comunismul. Mai sigur, am tins
să depistăm şi să observăm, pe de-o parte, interacţiunea dintre comunismul inserat în ideologia
oficială a noii elite politice româneşti, ce se află în poziţia decizională supremă politic
(preceptele ideologice fiind transpuse în practică), şi, pe de altă parte, efectul principal al
naţionalismului, existenţa unei comunităţi infuzate de această ideologie, respectiv naţiunea şi, în
cazul propus analizei, naţionalităţile conlocuitoare/minorităţile.
Pornind de la preocupări anterioare legate de analiza statutului minorităţii maghiare din
Cluj în perioada 1945-1952 şi bazându-ne pe informaţii arhivistice inedite (inclusiv din
străinătate), dar şi de la cunoaşterea problematicii din punct de vedere istoriografic, s-a încercat
să se investigheze însemnătatea universităţii „Bolyai”, cu accent pe Facultatea designată ca
„studiu de caz”, dintr-un dublu unghi de reflecţie: social şi profesional.
Privind câteva repere viabile ale istoriografiei problemei tratate, dorim să relevăm faptul
că, până în prezent, istoricul universităţii „Bolyai” a stat îndeosebi în atenţia scrisului istoric
maghiar din ţara noastră, şi implicit din Ungaria. Desigur că optica de abordare a fost una
specifică şi a înfăţişat deseori interpretări care veneau în contradicţie cu punctul de vedere
românesc, exprimat din păcate de numai câteva tratări care nu au acoperit în întregime
complexitatea fenomenului evoluţiei învăţământului superior în limba maghiară, dezvoltat la
Cluj între anii 1946-1959. Prin teza propusă acum, am încercat să completăm tematica dintr-un
propriu unghi de reflecţie, bazat pe noi surse inedite şi într-o aparte dispunere conceptualmetodologică, în speranţa de a creiona o imagine cât mai apropiată de veridic a acestui subiect,
extrem de dificil şi controversat, în înţelegerea devenirii elitei academice şi universitare
maghiare din ţara noastră la mijlocul veacului XX.

O cercetare a universităţii maghiare se poate realiza doar avându-se în vedere
compararea făcută mereu, în paralel, cu dezvoltarea universităţii româneşti din Cluj. Intervalul
supus analizei a însumat numeroase componente proprii uneia dintre cele mai tensionate
segmente a trecutului României postbelice, când ascensiunea forţelor democratice a condus la
generalizarea controlului asupra aparatului de stat, începând

cu instituţiile sale politice şi

administrative, şi terminând cu cele de învăţământ şi cultură. Astfel încât, următoarea fază
evolutivă dintre anii 1948-1959, numită pe drept cuvânt comunist-stalinistă, a afectat serios
desfăşurarea normală a celor două instituţii universitare din capitala Transilvaniei.
Universitatea „Bolyai”, poate fi considerată pe drept cuvânt ca o instituţie pereche a
celei similare româneşti din localitate. Ea a conservat şi exersat atribuţii specifice până la
unificarea din 1959 şi care, în general, concordau în palier informativ şi formativ cu cele aplicate
în cadrul universităţii „Babeş”.
Ambele au fuzionat în perioada în care reprezentau două dintre cele mai importante
centre de învăţământ superior din ţară.
Analizând istoria universităţii „Bolyai”, ca fiind exprimarea minorităţii în arealul
învăţământului superior, am încercat să demonstrăm că ea a însemnat şi constituit un instrument
necesar în studierea trecutului propriei elite, dar şi faptul că naţionalismul, exprimat de către
majoritate, îndeosebi după anul 1956, accepta valenţele acestei instituţii ca un alt posibil pericol
situat în calea controlului deplin asupra societăţii. Prin urmare, opţiunea iminent validabilă s-a
conturat având în vedere diminuarea forţei şi eliminarea totală a fiinţării sale autonome, prin
fuziunea cu universitatea „Babeş”, fapt ce a condus, într-un final, la absorbţia ei şi generalizarea
unui bilingv învăţământ universitar, găzduit de instituţia numită „Babeş-Bolyai”.
Demersul de faţă a încearcat să prezinte evoluţia Facultăţii de Istorie a universităţii
„Bolyai”, de la înfiinţarea sa până la momentul unificării cu universitate „Babeş”, în 1959.
Pentru a înţelege complexa ei funcţionarea, am considerat necesar ca, după o scurtă prezentare a
evoluţiei sale în spaţiu şi timp (1946-1950), să canalizăm analiza pe cele

două paliere

componente, ne referim, concret, la cadrele didactice şi studenţime.
Din cele înfăţişate pe baza materialului edit şi, îndeosebi inedit (majoritar păstrat, cu
osebire, începând din anul universitar 1949-1950), afirmăm că, deja din debutul anilor `50 ai
secolului XX, în cadrul universităţii „Bolyai” se formase cel mai important centru de studiere a
trecutului zonei şi a propriului etnic, ilustrat de o pleiadă de istorici, cercetători şi profesori. În

acest răstimp, în pofida barierelor ideologice, aceştia şi-au verticalizat contribuţiile, concretizate
în cuprinderea problematică a unor importante publicaţii ştiinţifice. Totodată, şi-au asumat
responsabilitatea ca, pe lângă cercetarea ştiinţifică, să pregătească o altă / nouă generaţie de
specialişti, menită a face faţă rigorilor învăţământului elementar / gimnazial / liceal, dar şi
cercetării ştiinţifice ori trudei la catedra universitară.
În pofida acutului impuls ideologic specific vremii, activitatea cadrelor didactice de la
Facultatea de Istorie s-a menţinut la un nivel superior, istoricii de la universitatea „Bolyai”
dovedind de-a lungul timpului merite serioase în munca didactico-ştiinţifică precum şi o
pregătire profesională aprofundată. Printre cei mai marcanti contributori se numară arheologul
Ferenczi István, medievistul Jakó Zsigmond, modernistul Kovács József, filologul-filosof,
Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Fazoli Sándor, Imreh István, Kovács József, Pataki József, etc.
Preocuparea pentru munca didactico-educativă comensurată prin cursurile elaborate, nivelul de
predare şi exigenţă faţă de tineretul studios au condus la ridicarea nivelului de pregătire a
studenţilor, unii dintre ei ajungând preparatori încă din anul IV de studii.
Tentativa de stratigrafiere a tineretului studios, a presupus un efort interpretativ al
surselor arhivistice, procesele verbale ale examenelor de stat fiind cele care au reflectat evoluţia
studiilor fiecărui absolvent în parte. Lucrarea cuprinde şi o bază de date prosopografică a
absolvenţilor Facultăţii de Istorie pentru intervalul 1950-1958, conform informaţiilor depistate în
urma consultării registrelor matricole universitare. Ordonarea efectuată include studenţii în
eşalonare alfabetică, data naşterii, localitatea de provenienţă şi anul.
Drept subiectivă concluzie, putem afirma că, nefăcând abstracţie de presiunea
aparatului coercitiv din epoca respectivă, instituţia de învăţământ superior în limba maternă a
reuşit să-şi impună amprenta culturală în citaţii ani `50, a militat continuu pentru păstrarea
identităţii proprii şi, într-un oarecare fel, a reuşit să se valideze prin multe realizări valoroase,
care, până la urmă, au contribuit la făurirea unui comun patrimoniu civilizatoric.
Important pentru comensurarea fenomenului formării elitei universitare din ţara noastră,
acest subiect ajută la înţelegerea evoluţiei învăţământului superior în limba maghiară, într-una
dintre cele mai tensionate perioade ale trecutului României postbelice, când ascensiunea forţelor
democratice a condus la generalizarea controlului asupra aparatului de stat, începând
instituţiile sale politice şi administrative, şi terminând cu cele de învăţământ şi cultură.

cu

În cadrul universităţii „Bolyai”, cele trei laturi esenţiale ale procesului formării
academice, cel local, intern şi extern, şi-au pus amprenta şi asupra dezvoltării structurii socioprofesionale la nivel instituţional şi funcţional. Studierea relaţiilor dintre universităţile „Babeş” şi
Bolyai” între anii 1946-1959, în plan local, precum şi a legăturilor dintre periferie (Cluj) şi
centru (Bucureşti), în palier extins, subliniază, odată în plus, însemnătatea universităţii „Bolyai”
dintr-un dublu unghi de reflecţie: social şi profesional. Instituţie pereche a celei similare
româneşti, Universitatea „Bolyai”, a conservat şi exersat atribuţii specifice până la unificarea din
1959, când cele două centre universitare au fuzionat.
Locul şi rolul universităţii „Bolyai”, asumat în palier naţional, prin activitatea de
recrutare şi formare a elitei minorităţii maghiare, este pe deplin validat atât din punct de vedere
cultural, cât şi educaţional. Intenţia noastră a fost de a subsuma, printr-o abordare cuantificată a
profesorimii şi studenţimii, existenţa şi acţiunea acestei instituţii unui interval temporal, marcat
de variate consecinţe repercutate asupra sorţii comunităţii maghiare din România. Istoria
universităţii „Bolyai”, caracterizată drept o firească / normală exprimare a minorităţii în arealul
învăţământului superior, a însemnat un instrument necesar în studierea trecutului propriei elite.

