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DOCUMENTELE PARTIDULUI MAGHIAR DIN ROMÂNIA 1.

Procesele verbale ale organelor centrale

Din lipsã de izvoare istoria minoritãþii maghiare din România din perioada
interbelicã, nu este analizatã în totalitatea ei. Prin volumul de faþã dorim sã aducem
o contribuþie la elucidarea problemei amintite.

O sursã de mare importanþã pentru perioada repectivã este fosta arhivã a
Partidului Maghiar (1922-1938). La începutul anilor patruzeci aceasta a fost
predatã spre pãstrare Arhivei Asociaþiei Muzeului Ardelean, care a cedat-o lui
Kálmán Szentmártoni, arhivarul Liceului Unitarian, pentru a o prelucra în vederea
scrierii unei istorii a partidului. Probabil din cauza anilor de rãzboi aceastã operã
nu a putut fi terminatã, pentru ca la sfãrºitul anilor patruzeci fondul arhivistic sa
disparã din faþa cercetãtorilor. Organele securitãtii au transportat în fondul special
al arhivei din Cluj, iar abia la sfãrsitul anilor optzeci a ajuns sã fie prelucrat. Pãnã
ºi aztãzi catalogul fondului poartã menþiunea „SECRET”.

Fondul rãmas din arhiva Partidului Maghiar ajuns în colecþia arhivei poartã
nr. 1283, este împãrþit în patru capitole, cu 25 de fascicule, conþine aproape opt
mii de folii. Documentele pãstrate reprezintã o bunã parte a arhivei partidului, ºi
sunt alcãtuite din procese verbale ale organelor centrale, rapoarte, memorii,
propuneri, plângeri, proiecte de legi, note ºi rapoarte legate de alegeri, cores-
pondenþã, acte relative la chestiunea pensionãrilor, a ºcolilor etc. În totalitatea lor,
documentele sunt surse preþioase pentru istorici.

Din fondul mai sus amintit, în volumul de faþã dãm publicitãþii 110 procese
verbale ale Comitetului Executiv, Consiliului Prezidenþial, grupului parlamentar
ºi ale Congresului din 1937. Aceste patru capitole sunt numerotate în ordine
cronologicã. Textele desbaterilor, ºi ale negocierilor sunt redate cu litere normale,
iar textele hotãrârilor sunt redate cursiv. La sfârºitul volumului se gãsesc mai
multe tipuri de indice, cãt ºi o bibliografie exhaustivã.

In Appendice se redã lista a peste o jumãtate de mii de cuvãntãri a deputaþilor
ºi senatorilor maghiari din parlamentul bicameral român, precum ºi persoanele
alese în organele centrale. Documentele au o prefaþã ºi un studiu introductiv.

Acest bogat fond arhivistic pun într-o luminã nouã problemele detalilate ale
istoriei locale, activitatãþii oamenilor politici precum ºi relaþiile române- maghiare.

Munca de cercetare în vederea publicãrii izvoarelor istorice maghiare a fost
sprijinitã de cãtre Fundaþia Klebelsberg ºi de cãtre Colegiul Literar al Fondului
Naþional Cultural.
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