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În anul 1907 cercul electoral al Beiușului a rămas vacant, după abdicarea din func-
ție a deputatului maghiar Bartha Francisc. A fost desemnat candidat Vasile Lucaciu, 
vestea stârnind un mare interes, deoarece pentru Partidul Național era un test impor-
tant. Românii din circumscripția Beiuș (comitatul Bihor) reprezentau o entitate electo-
rală compactă. Alegătorii români erau majoritari în satele sărace din zona de munte, 
care depindeau material de stat dar și de episcopiile romano- catolică și greco-catolică 
de la Oradea. Astfel, mai mult decât în alte părți votul era dictat banii investiți în cam-
panie de partidele maghiare. Partidul Independenței al lui Kossuth Ferenc, afl at acum 
la guvernare era de obicei câștigător.1

Vasile Lucaciu fost ajutat de intelectualii naț ionaliști din zonă, printre care îi amin-
tim pe dr. Aurel Lazăr (1874-1930), dr. Ioan Ciordaș (1877-1919) și dr. Nicolae Bolcaș 
(1882-1919). Ultimii doi sunt martiri ai unirii, fi ind uciși de secui în noaptea de 3 spre 4 
aprilie 1919. Vestea candidaturii lui Vasile Lucaciu s-a răspândit în întreg cercul electo-
ral, producând o bucurie generală. Turneul său electoral nu se deosebește prea mult de 
cele ale celorlați candidați români, exceptând cuvântările sale despre problema votului 
universal, alegerile având loc în toiul unei lupte susținute pentru votul universal. În 

1 Liviu Maior, Mișcarea națională românească din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca: Editura 
Dacia, 1986, p. 105; Simion Retegan, Luptând pe două fronturi: memorandistul Vasile Lucaciu, 
Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2016, p. 400; Florin Ardelean, Destin și provocare, Vasile 
Lucaciu și Vasile Mangra sau sarcasmul istoriei, p. 6, [online] htt ps://crisia.mtariicrisurilor.ro/
pdf/2017/F%20Ardelean.pdf, accesat în 25 iunie 2017.
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cuvântul rostit în fața locuitorilor din Beiuș, Lucaciu spunea că votul universal există 
„în atmosferă, în conștiința publică a țării, în pretențiunea tuturor partidelor.” Într-un 
interviu acordat ziarului „Reichpost”, Lucaciu declara că în întreaga Ungarie se dorește 
votul universal. Campania electorală a mai avut două puncte tari, pe lângă problema 
votului universal și secret: impozitul progresiv și serviciul militar de doi ani.2

Contracandidatul lui Vasile Lucaciu a fost Béla Kardoș. La început guvernul a pro-
pus candidatura lui Schlauschinski, care scotea la Budapesta o gazetă săptămânală în 
limba română – „Lumina”, dar apoi l-a înlocuit cu directorul de bancă din Budapesta, 
cu mijloace de „convingere”, pentru alegătorii din circumscripția Beiuș, mult mai sub-
stanțiale. Lupta electorală  a fost foarte dură. Regiunea a fost împânzită de toate for-
țele propagandei guvernului din Budapesta. Contele Ș tefan Tisza, Khuen-Héderváry 
Károly, Wekerle Sándor, Lukács László, Sándor János, Rákossy Jenő , contele Károlyi 
Gyula au cutreierat regiunea Beiuș ului pentru a asigura victoria guvernului cu orice 
mijloace. Ministrul de Interne a emis un ordin de a împiedica cu orice preț intrarea 
lui Lucaciu în parlament. La fața locului vor fi  trimiși 500 de jandarmi, 200 infante-
riști și 100 de soldați călări.3 Nici Partidul Național Român nu s-a lă sat mai prejos. 
Intelectualii și oratorii de forță  au venit la Beiuș̦. Cu toate că erau urmă riți de jandarmi, 
„umblau din casă-n casă  și explicau oamenilor că  aici nu e vorba numai să avem un 
deputat mai mult în parlament, ci e vorba de triumful cauzei românești”.4 În frun-
tea propagandiș tilor se afl au Iuliu Maniu, dr. Alexandru Vaida-Voievod, dr. Ș tefan 
C. Pop, dr. Aurel Lază r, dr. Ion Ciordaș, dr. Ioan Ciordaș, dr. Ioan Suciu, dr. Teodor 
Mihali, Aurel Novac, prof. Vasile Goldiș, dr. Gavril Cosma, dr. Constantin Popovici, 
dr. Ioan Iacob, dr. Augustin Ciavici, Ioan Voștinar, Paul Voștinar, Nicolae Țurca, Petru 
E. Papp, dr. Corneliu Neș, Alexandru Munteanu.5

Atmosfera din ziua alegerilor redată în ziarul „Lupta”. Votul are loc în ziua de 
27 august 1907, în două secții electorale. Într-un stil telegrafi c, în propoziții scurte, la 
obiect, este relatată în presă atmosfera din ziua alegerilor de la Beiuș. Demn de remar-
cat este modul în care este pregătit grupul de presiune maghiar, „cei mai potentați bă-
tăuși cu care se poate lăuda o țară bogată”, sub directa supraveghere a jandarmilor cu 
pene la pălării. Cu atât mai mult victoria dr. Vasile Lucaciu a fost receptată ca o mare 
izbândă.6 Ziarul românesc „Lupta”, apărut la Budapesta, în articolul „De pe câmpul 

2 Liviu Maior, op.cit., pp. 81-82, 105; Florin Ardelean, op.cit., p. 6; Blaga Mihoc, „Memorandistul 
exemplar”, Revista Familia, nr. 1, ianuarie 2005, [online] htt p://arhiva.revistafamilia.ro/2005/1-
2005/historia.html, accesat în 14 mai 2017.

3 Tiron Albani, Leul de la Șișești, De ce s-a prăbușit Monarhia Austro-Ungară, ediția a II-a, Cluj-
Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2016, p. 153; Valeriu Achim, Aurel Socolan, Dr. Vasile 
Lucaciu luptător pentru drepturile românilor din Transilvania și unirea Transilvaniei cu România, 
Baia Mare: Comitetul pentru Cultură și Artă al județului Maramureș, 1968, p. 81; Simion 
Retegan, op.cit., pp. 400-401.

4 Tiron Albani, op.cit., p. 153.
5 Ibidem, pp. 153-154.
6 La sfârșitul anului 1906 și începutul lui 1907, apărea la Budapesta ziarul românesc „Lupta” 

sub direcția lui Alexandru Vaida Voevod. Editat până la sfârșitul anului 1910, ziarul s-a nu-
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de luptă” relatează:

„Știrile primite mai în urmă prin telefon ne spun, că alegerea s-a încheiat la orele 
4 dimineața. Majoritatea noastră a fost de 803 voturi. Alegătorii noștri au stat până la 
sfârșitul alegerilor. Ai lui Kardos-Klein plecau după ce votau. Dimineața după sfârși-
tul alegerii, nou alesul deputat al Beiușului, părintele Lucaciu a vorbit poporului scurt 
și însufl ețitor. Peste tot însufl ețirea și bucuria oamenilor noștri e fără hotar. A mai vor-
bit și dl deputat Ștefan C. Pop exprimându-și admirațiunea pentru ținuta admirabilă 
a poporului. Părintele Lucaciu a plecat acasă cu trenul de dimineața. Preoții și învăță-
torii au fost la culmea datoriei lor, toți unul ca unul. Nu s-au mai întâmplat tulburări. 
Poate mici certe și păruieli pe ici pe colo. În noaptea alegerii Tărcăienii au spart feres-
trele casei preotului din Negru, George Ardelean. Pagubele pricinuite de Tărcăieni, 
câte s-au putut constata până acum ating suma de 40.000 coroane. Luni, ziua alegerii. 
După presemnele de ieri ne așteptam la o zi ploioasă care să ne puie atâtea piedici. 
Dar din fericire și stichiile țin cu noi. E o dimineață admirabilă. Ne sculăm în strigătele 
răgușite ale câtorva coretiși unguri care vor să se însufl ețească de silă după ce, pe unde 
au umblat abia au putut vâna un singur sufl et pe care-l aduc acum ca pe palme. În 
curând încep a veni cete de alegători. La 5 și un sfert se aude de către gară un zgomot 
turbat. Vin Tărcăienii, cei mai patentați bătăuși cu care se poate lăuda o țară bogată ca 
Ungaria. Până a nu veni la Beiuș li s-au ținut zile întregi prelegeri de către specialiști: 
cum să se poarte ungurește, cum să înjure mai neaoș, cum să insulte, cum să provoace 
scandal, cum să sară la bătaie – sub ochii jandarmilor. Vor fi  la vreo 120 de inși. Pe de 
lături vreo 100 de jandarmi care îi păzesc. Sunt toți cu pene la pălării, în apropierea 
paielor și a plevei. Numele lui Kardos se aude des alături de vorbe disperate care ni se 
aruncă în drum când trec printre noi. La somările pe care le facem jandarmilor ca să-i 
liniștească, aceștia râd și dau din umeri“.7

Grupul românilor se ridica la circa o mie de oameni. Nu vin cu steaguri tricolore 
ci doar cu „frunze verzi la pălărie”, dar entuziasmul este de nedescris. În fruntea lor, 
câțiva fruntași români, Goldiș, Damian, Novac, dar și câțiva preoți. Adversarii sunt co-
pleșiți. Urmează să mai sosească alte grupuri de români din cercul Vașcăului. Grupul 
de susținători unguri se ridica la 400 de inși.

În mod cu totul disproporționat sunt prezenți în jur de 1.500 de jandarmi și soldați. 
Notorietatea candidatului Lucaciu să fi  fost cauza? Cu siguranță. Disputa dintre cele 
două tabere a depășit faza verbală, taberele apelând la pietre și bolovani. Se remar-
că „neobositul” Ciordaș, dar și soția acestuia, care este izbită de un bolovan în piept. 
Reporterul notează cu scrupulozitate replicile dintre cele două tabere, și descrie cu lux 

 mărat printre cele mai bune periodice ale vremii, inserând în paginile sale ample comenta-
rii asupra legilor și vieții politice din Ungaria. Vezi: Liviu Maior, op.cit., p. 84. Proprietarul 
ziarului a fost cumnatul lui Alexandru Vaida Voevod, sătmăreanul Teodor Mihali. La con-
ducere s-a afl at o perioadă și dr. Vasile Lucaciu. Vezi și Gheorghe Stoica, „Procesul meu”, în 
Almanahul presei române, Cluj, 1926, p. 147. 

7 „De pe câmpul de luptă”, Lupta, Budapesta, anul I, nr. 177, miercuri 15/28 august 1907, p. 3.
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de amănunte întreaga bătălie. În timpul votului s-a recurs la metodele tradiționale. 
Adversarii au găsit un candidat care purta același nume Lazslo Lucacs, însă votanții 
români spuneau răspicat „îmi dau cuvântul pentru Doftor Lucaciu, popă românesc”. 
Rezultatul a fost net în favoarea dr. Vasile Lucaciu. „La 5 și jumătate sosește de către 
Vașcău primul transport de alegători români. Sunt Români din 14 sate românești ca-
re-i aduce un tren separat. La sosire e un entuziasm de nedescris. În fruntea celor vreo 
1000 de Români fără alte steaguri decât frunza verde la pălărie, pășesc mândri ală-
turi de domnii deputați Damian, Novac și Goldiș, un frumos număr de tineri, printre 
care se amestecă preoții satelor care își plimbă mulțumiți privirea asupra mulțimei. 
Uragane de strigăte de «Trăiască Lucaciu!» umplu văzduhul. De la gară, întovărășiți 
de vreo 30 de jandarmi, Românii noștri, care au dormit astă noapte în întinsa curte a 
bisericii din Vașcău, se îndreaptă cu muzica națională în frunte spre îndepărtatul loc 
de mas, unde se grupează după comune așteptând să fi e chemați de curând la urnă. E 
atâta mândrie în fața fi ecăruia, încât nu știu cât ar trebui să se ostenească cineva pentru 
a-i face să li se întunece această dispoziție, care va fi  în curând pe deplin satisfăcută. 
Până acum totul e liniștit. Pare că perciunații și împănații au renunțat la hotărârea de 
a provoca scandal-zadarnic. Mergem spre gară unde așteptăm al doilea și al treilea 
transport de Români din cercul Vașcăului”.8 Taberele sunt clar delimitate.

Pentru cei aproximativ 400 de unguri s-a rezervat piața mare din mijlocul Beiușului, 
unde au avut posibilitatea să se adăpostească de căldură. Alegătorilor români li s-a pus 
la dispoziție târgul, care „nu oferă nimănui nici un fel de adăpost”. Astfel, bieții noștri 
alegători noștri „au stat de dimineața până noaptea pe deșertul acestei piețe unde i-a 
ars soarele cald până le-a stors orice putere.9 Reporterii ziarelor „Lupta” și „Tribuna”, 
au fost atacați cu pietre. „Contrașii” maghiari au respectat planul atentatelor. Alegătorii 
români din trei comune, sosiți cu căruțele, și ziariștii de la „Lupta” și „Tribuna” au fost 
atacați cu pietre. Soția avocatului I. Ciordaș a fost lovită, prin geamul casei sale, cu un 
bolovan în piept. „După 9 ore raportorul „Luptei” se întorcea de la ofi ciul poștal către 
tabără, împreună cu raportorul Tribunei. Căpitanul armatei căruia îi cerusem pentru 
siguranță o excortă de jandarmi, ne-a asigurat că putem trece, nesupărați de nimeni, ori-
unde și că nu crede că am avea nevoie de pază specială. Dar, altcum credeau cei care au 
venit la Beiuș cu dorul neastâmpărat de a face scandal și de vărsa neapărat sânge. Când 
suntem prin mijlocul pieței – căci trebuie să trecem pe acolo – se ridică deodată un ura-
gan de zbierete și de huiduieli. Noi treceam, nesinchisiți, înainte. În momentul următor 
urmează brusc trecerea de la vorbe la fapte. Pornește ploaia de pietre cu de care tărcăi-
enii erau din belșug înzestrați. Dăm să scăpăm rupând cordonul de soldați, în teritoriul 
neutral, dar armata ne respinge. Din doi eu am rămas singur, în vreme ce colegul meu 
s-a strecurat neobservat pe teritoriul neutral, iar eu mi-a luat refugiul către locuința neo-
bositului dr. I. Ciordaș unde voiam să scap. Dar poarta era încuiată de către autorități și 

8 „Vin românii”, Lupta, Budapesta, anul I, nr. 177, miercuri 15/28 august 1907, p. 3.
9 Ibidem.
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păzită de doi jandarmi așa încât de scăpat nu puteam scăpa nici prin acest loc, singurul 
care-mi rămăsese. Înconjurat de toate părțile de ciomegele bătăușilor – alor noștri le-au 
oprit la gară – acoperit de o ploaie de bolovani din care unii nu cădeau pe tare, amenin-
țat de sulițele steagurilor care se îndreptau către mine și de sus și de pe la mijloc, într-un 
moment îmi părea că nu mai am ce nădăjdui. Strigătele turbate de «dați-i în cap», «omo-
râți-l pe mizerabilul», «porc de câne», «trădător de patrie», «împușcați-l ca pe un puiu», 
care se auzeau, că îmbărbătări către bătăuși, din gura corteșilor, îmi întăreau această 
temă. Disperat invoc de repetate ori ajutorul jandarmilor, la spatele cărora mă vâram 
spre a nu rămânea lat, dar abia doi jandarmi încearcă, încet și grațios, să-i oprească pe 
asiaticii turbați din gândul lor sinistru de a vărsa sânge. După câteva momente sare și 
armata care era în apropiere și liniștește spiritele (și spirturile). Atunci cer de la cei trei 
ofi țeri de jandarmi ca să-mi puie la dispoziție o excortă de jandarmi care să mă conducă 
până la tabăra noastră, dar în zadar – căci nu voia să știe nici de porunca căpitanului de 
comandă, nici de biletul meu de legitimație, nici de nimic. Ziceau că nu-s datori să apere 
un om ca mine care mă duc unde nu am ce căuta, și care lupt împotriva intereselor țării 
etc. etc. Scăparea trebue să o atribui unui ofi țer de infanterie care m-a apărat cu trupul 
lui și m-a condus până la teritoriul neutral. Notez că jandarmeria n-a deținut pe nici 
unul dintre cei care au vru să mă toace în cap cu rudele steagurilor și dintre cei ce m-au 
apucat de piept și au aruncat cu pietre în mine. Din contră, îmbărbătă pe scandalagii 
să continue și nu au luat măsuri nici când aceștia au început bombardarea casei dlui 
Ciordaș. În momentul scandalului când întreaga piață dădu năvală asupra mea, dna 
Ciordaș, speriată, apare de după rolele ferestrei de către stradă și strigă, puternic, după 
ajutorul jandarmilor. Abia își scosese capul pe fereastră și o piatră mare, de cel puțin 
un kg. și jumătate izbește pe dna Ciordaș în piept. Altele au urmat gârlă. Și jandarme-
ria, spre Gloria celui ce a trimis-o aici pentru a ținea ordine, stătea impasibilă”.10 Ziarul 
maghiar, de stânga, „Népszava” subliniază că votul universal ar înlătura pomenile cu 
mâncare și băutură, iar cumpărarea de voturi ar fi  inutilă. Campania lui Kardos Árpád 
este condusă de deputatul pașoptiștilor Korda Bandi cu lozinca: „pentru patrie, până 
cădem”. „Pe străzi nu se poate circula de vitejii mulți în uniformă. Companii de jan-
darmi fac exerciții pe străzi. Sărmanul alegător rămâne cu gura căscată de ceea ce vede. 
În rest, în oraș ar fi  liniște, abia se văd steaguri, nu se aud strigăte de să trăiască. Și prin 
împrejurimi este liniște, dacă este ceva zgomot, vine din partea forțelor armate și din 
pregătirile de luptă ale fl ăcăilor din Tărcaia. (...) Eroul campaniei electorale este Korda 
Bandi, un deputat al pașoptiștilor care, conform meseriei, bea în fi ecare sat zilnic până 
când sătenii cad sub masă. Lozinca: pentru patrie, până cădem. Împrejurimile Beiușul 
sunt pline de fi țuici, care tună și fulgeră împotriva «vânzătorului de țară», neavând însă 
caractere destule, pe câte una scrie «vânzătorului de minciuni» (hazaáruló-hazuáruló), 
ce nu înseamnă mare lucru, sună cel puțin mai pe românește. Agitatorii români sunt 
opriți în sate de jandarmi. Agitatorii «patrioți» umblă bineînțeles peste tot, cumpărând 

10 „De ce erau 1500 de soldați și jandarmi?”, Lupta, anul I, nr. 177, miercuri 15/28 august 1907, p. 4.
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voturi, cu 10 coroane bucata. Dacă asta nu ar ajunge, atunci îi ajută jandarmii sau vicle-
nia președintelui de circumscripție”.11 Ziaristul de la „Népszava” își încheie articolul 
ironic, concluzionând că prezența în număr mare a forțelor armate este în benefi ciul 
cafenelelor și vânzătoarelor. „Însă această luptă electorală mai produce și ceva foloase. 
Ofi țerii de jandarmi țin sub ocupație cafenelele și caserițele. Se și spune că ar fi  bine dacă 
treaba ar ține măcar un an, apoi ei s-ar putea pensiona”.12

Dr. Vasile Lucaciu a fost ales deputat cu 1718 voturi Alegătorii și-au putut exprima 
votul în 27 august 1907, începând cu ora 9.00, în două colegii prezidate de György 
Géza și Wallner Ödön. Pentru a se produce confusie pe liste apărea și un candidat 
fi ctiv „Lukács László, preot catolic, dar alegătorii românii spuneau clar înaintea urnei: 
„îmi dau cuvântul pentru Doftor Lucaciu, popă românesc”.

Fictivul Lucaciu n-a obținut niciun vot. În schimb, dr. Vasile Lucaci la ora 11.00 avea 
deja 188 de voturi, cu 100 mai multe decât contracandidatul său Kardos. La ora 12.00, 
Lucaciu avea 362 de voturi, iar Kardos 93. În 28 august, la ora patru dimineața s-a pu-
blicat rezultatul: Vasile Lucaciu, 1718 voturi, Kardos Árpád, 914 voturi. Preș edintele 
l-a proclamat pe dr. Vasile Lucaciu deputatul cercului Beiuș, ales cu o majoritate de 
804 voturi. În articolul „Izbânda de la Beiuș”, Tribuna descrie bucuria românilor. „Un 
lung «Trăiască» izbucnește din pieptul românilor. În locuința ospitalieră a dlui Ciordaș 
o societate numeroasă de români este adunată. Doamnele și domnii au veghiat cu toții 
până la ora asta. Sub impresia uriașei noastre învingeri o horă românească să încinge în 
jurul meselor și toți sărbătoresc cu o duioasă bucurie pe noul deputat român, dr. Vasile 
Lucaciu. „Tribuna” publică reacția presei maghiare, șocate de victoria lui Lucaciu. 
După înfrângerea de la Beius ziarele dau un verdict necruțător. Vasile Lucaciu nu este 
un simplu popă valah, ci „dușmanul cel mai înverșunat al ideii de stat ungar”.13

11 Népszava [Cuvântul poporului] este un ziar de stânga cu mari tradiții. Prima variantă a ziarului 
„Népszava” a pornit la drum în mai 1877, cu apariție săptămânală, apoi de trei ori pe sătptă-
mână. La 1 aprilile 1905 s-a tipărit primul număr al ziarului transformat defi nitiv în cotidian. 
„În Ungaria nu va fi  liniște până când nu se întroduce prin lege votul universal, egal și secret” – sus-
ținea ziarul la vremea izbucnirii Primului Război Mondial. La 7 decembrie 1919 redacția și 
tipografi a ziarului au fost devastate, iar în 1920 a fost asasinat Somogyi Béla, redactorul șef, 
și Bacsó Béla. Între 29 aprilie și 5 mai 1921 guvernul a interzis apariția ziarului. Perioada 
interbelică a fost grea pentru ziar, în 1927 având 320 procese de presă. Poetul Faludy György 
a fost între anii 1946-50 redactorul rubricii literare, el și-a publicat în 1934 prima poezie în 
„Népszava” cu titlul „Odă limbii maghiare”. „Népszava” a fost oprit în 19 martie 1944, reluân-
du-și apariția abia în 18 februarie 1945 ca organ central al Pardidului Social Democrat. După 
naționalizarea din 1948 ziarul a devenit un organ de presă al sindicatelor, [online] htt ps://adt-
plus.arcanum.hu/hu/Nepszava, accesat în 2 ianuarie 2017; „A belé nyesi vá lasztá s. Harcté ri 
tudó sí tá s” [„Alegeri la Beiuș. Relatare de pe câmpul de luptă”], Népszava, 27 august, 1907, p. 
8, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/Nepszava, accesat în 2 ianuarie 2017.

12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 4; „Izbânda de la Beiuș”, Tribuna, Arad, anul XI, nr. 180, miercuri 15/28 august 1907, 

p. 1, [online] htt p:/documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/tribunapoporului/1907, ac-
cesat în 2 martie 2017.
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După afl area rezultatelor Beiușul ia foc și la propriu și la fi gurat. Fruntașii români 
cunoșteau că exista un plan în acest sens, pentru a fi  zădărnicite rezultatele votului. 
Presa românească nu a ezitat să prezinte adevărul. Preoții s-au comportat exemplar, în 
timp ce învățătorii au fost mai lenți. Se face și un pomelnic al trădătorilor dar sunt scoa-
se în evidență meritele fruntașilor: „Organizarea atât de minunată și precisă a campa-
niei întregi se datorează deputatului dr. Ioan Suciu, care a prestat o muncă aproape 
supra-omenească. Nu mai puțină muncă au depus deputații Goldiș, Vlad, Brediceanu, 
Mihali, Ștefan C. Pop, Novac și Damian”.14

„Salve dr. Lucaciu!”

Victoria lui Lucaciu în alegerile de la Beiuș a reprezentat un succes al întregii miș-
cări naționale din Transilvania. În obținerea succesului a contat mult și atmosfera 
generală a momentului, înfi erbântată de legea Apponyi privind școlile confesionale, 
dar și de ofensa publică a izgonirii lui Alexandru Vaida-Voevod dintr-o ședință a par-
lamentului. Salutând alegerea lui Vasile Lucaciu într-un articol publicat în „Lupta”, 
Vaida Voevod face o necruțătoare analiză a personalităților ridicate din rândul popo-
rului românesc care a dat o serie de oameni inteligenți, însă pe tărâm politic vede doar 
cinci bărbați cu adevărat geniali: „cumpănind cu obiectivitatea scrutătorului, sunt si-
lit să îmi dau seamă, că nu pot înșira decât 5 nume: Inocențiu Micu Klein, Șaguna și 
Bărnuțiu în trecut. Dr. Vasile Lucaciu și Aurel C. Popovici în prezent. Viitorul îl per-
sonifi că Aurel C. Popovici. Dr. Vasile Lucaciu personifi că, însă, trecutul nostru recent 
și prezentul”.15

Alegerea lui Vasile Lucaciu a produs un viu entuziasm și printre deținuții politici 
din Seghedin – sîrbi, croați, slovaci (socialiști și republicani), care l-au sărbătorit pen-
tru frumosul său succes. Aceștia, inspirați de destinul fostului deținut politic, speră 
într-o victorie asemănătoare. Căci din închisoare dr. Vasile Lucaciu a ajuns direct în 
parlamentul de la Budapesta. La 8 septembrie 1907, Vasile Lucaciu le adresează o scri-
soare de mulțumire alegătorilor din Beiuș, în care le amintește că participarea lor la 
acestă luptă electorală „a înălțat toată cauza și i-a dat o înfățișare de mare însemnăta-
te”. Pentru părintele Lucaciu începe o nouă etapa a activității sale. Nu mai este doar 
un simplu popa valah, ci membru al parlamentului. Prestația lui nu se apropie de cea 
a lui Alexandru Vaida Voevod, totuși în cei aproape doi ani de mandat va avea 19 in-
tervenții: 30, 31 octombrie, 28 noiembrie, 14 decembrie 1907; în 5, 9, 21 martie, 6 aprilie, 
12, 14, 15 mai, 25 noiembrie, 2, 4 decembrie 1908; 10, 23, 26 martie, 9 octombrie 1909.

14 „Beiușul în fl ăcăr”, Tribuna, Arad, anul XI, nr. 180, miercuri 15/28 august 1907, p. 5; 
„Pomelnicul trădătorilor”, Tribuna, Arad, anul XI, nr. 180, miercuri 15/28 august 1907, p. 5; 
„Al cui e meritul izbândei?”, Tribuna, Arad, anul XI, nr. 180, miercuri 15/28 august 1907, pp. 
5, 6.

15 Ion Iacoș, Valeriu Achim, Dr. Vasile Lucaciu, luptător activ pentru unirea românilor, Cluj-
Napoca: Editura Dacia, 1988, p. 58; Simion Retegan, op.cit., p. 402; Alexandru Vaida Voevod, 
„Redeșteptarea Bihorului”, Lupta, Budapesta, anul I, nr. 176, marți 14/27 august 1907, p. 1.
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Noi vom reproduce în întregime două discursuri parlamentare ale dr. Vasile Lucaciu, 
din 31 octombrie și din 28 noiembrie așa cum au fost publicate în ziarul „Lupta” de la 
Budapesta.16

O voce puternică, în Parlamentul din Budapesta

Primul discurs parlamentar a fost rostit în ziua de 17/30 octombrie 1907, deputa-
tul Vasile Lucaciu arătând că este reprezentantul Partidului Național Român. Cel mai 
înverșunat adversar al ideii de stat ungar, așa cum a fost considerat Vasile Lucaciu, 
„a fascinat și a dezarmat auditoriul”. Salută onorata Cameră și vorbește despre un 
lucru simplu: despre iubirea față de patrie. „Oare Ungaria nu-i patria noastră”, se în-
treabă noul parlamentar. „Și dacă este patria noastră nu înseamnă ca nu trebuie nu 
doar să o iubim cu toții la fel, dar și Patria să-și iubească deopotriva fi ii, indiferent 
de nație”. Logica, formală la prima vedere, este de o profunzime cum rar se auzea 
în dieta budapestană, însă vorbitorul, cum observă foarte repede adversarii lui, lovea 
la însăși temelia statului ungar. Impresia primului discurs a fost năucitoare. Lucaciu 
aducea drept argumente pentru susținerea ideii de patrie și de patriotism două mari 
voci: contele Apponyi și excelența sa Bánff y Dezső. Folosește aceleași argumente pen-
tru a-și susține opiniile despre patrie și patriotism folosite de cei doi când se raportau 
la Austria. Evident, discursul era însoțit de zgomote, iar președintele se vedea obligat 
să sune des din clopoțel pentru a face liniște.17 Ședința din 31 octombrie 1907 s-a des-
chis la ora 10 sub președinția lui Justh. În sală, așa cum relatează ziarul „Lupta”, nu 
era aglomerat, dar pe „culoare este însă animație”. Părintele Lucaciu este la ordinea 
zilei. Pe culoare fi erbeau de nerăbdare de a-l asculta pe Bánff y, care se anunțase după 
pauză cu scopul de a polemiza cu Lucaciu. „Lucaciu: E greșeală de tipar! Bánff y: Știu 
că e greșeală de tipar! Lucaciu a vrut să zică: nu i se poate scrie ca epitaf; în speranța 
unei fericite reînvieri. Se poate, ca Lucaciu, să-și dorească asta! Lucaciu: Da, o voiesc 
în interesul patriei! Bánff y: Nu voiesc să arăt, cum am căzut ca om politic, constat însă, 
că ieri când Lucaciu a vorbit despre politica mea naționalistă, a aplaudat întreg par-
tidul independist, documentând care ar fi  divergențele politice între noi. Cuvintelor 
acestora frumoase ale lui Lucaciu însă nu trebuie să li se dea atenție, deoarece în par-

16 „Cuvântul de mulțumită al dlui Dr. V. Lucaciu”, Lupta, Budapesta, anul I, nr. 193, mier-
curi, 5-18 septembrie 1907, pp. 1-2; Ion Iacoș, Valeriu Achim, op.cit.; Tiron Albani, Leul de la 
Șișești, De ce s-a prăbușit Monarhia Austro-Ungară, ediția a II-a, Cluj-Napoca: Editura Școala 
Ardeleană, 2016, p. 152; Simion Retegan, op.cit., p. 403. 

17 Primul discurs parlamentar al părintelui Lucaciu în Parlamentul din Budapesta, a fost pu-
blicat în două numere din ziarul Lupta: „Buletin parlamentar, Ședința camerei. Miercuri 
30 Oct.”, Lupta, anul I, nr. 225, 18/31 octombrie 1907, pp. 4-6, și continuarea în numărul 226, 
19/1 noiembrie 1907, pp. 4-5; Textul a fost reprodus și de Teodor V. Păcățian, în Cartea de aur 
sau Luptele politice naționale ale românilor de sub coroana ungară, vol. VIII, Sibiu: Tipografi a 
Arhidiecezană, 1915, pp. 659-671; De asemenea, cuvântarea a fost preluată în volumul Dr. 
Vasile Lucaciu luptător activ pentru unirea românilor. Texte alese, ediție îngrijită de Ion Iacoș și 
Valeriu Achim, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1988, pp. 277-289.
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lament deputații naționaliști au cu totul altă atitudine decât afară. Lucaciu în decursul 
guvernării mele a stat la Seghedin în temnița de stat pentru cunoscutul memorand și 
ieri a vorbit despre patriotism. Adaug însă că nu a fost judecat de guvernul meu, ci 
pe vremea lui Wekerle.Wekerle: Da, dar Dumneata l-ai iertat (Ilaritate). Bánff y: Într-
adevăr că Lucaciu a fost amnistiat sub guvernul meu, care a găsit cu cale, că nu mai 
este nici un motiv de a-l ține captiv. Dar acesta a continuat și mai departe legăturile 
sale cu Viena. Lucaciu: Nu-i adevărat! Bánff y: Vorbește despre chestia naționalităților 
și spune, că mai sunt state poliglote, dar acolo popoarele supuse se mulțumesc cu ceea 
ce face guvernul, numai la noi se provoacă și se conced discuții cu naționalitățile, care 
voiesc să împiedice desvoltarea statului. Trece apoi la politica Croaților. Lucaciu cere 
cuvânt în chestie personală. Este absolut convins de adevărul spuselor lui de ieri unde 
a zis, că sunt și din aceia, care cu politica lor șovinistă tulbură pacea țării. Voci: Asta 
nu-i chestie personală! Lucaciu: Ba e chestie personală, când vrea să răspundă la acu-
zația gravă, ce i se aduce, că nu ar fi  bun patriot. (Zgomot). Strigătele și amenințările 
acestea nu pot nimici sentimentul meu patriotic. (Zgomot și mai mare. Președintele 
sună). Olay: Îți cunoaștem noi patriotismul! Lucaciu: Bánff y a zis că noi necinstim stea-
gul unguresc. Nu-i adevărat! (Strigăte: N-a zis așa!) Lucaciu: În ce privește patriotis-
mul meu, ca preot, nu pot provoca la duel pe acel, ce mi-l contestă, dar îl provoc la 
discuție. Vreau să mă duelez științifi cește cu oricine, care-mi deneagă această calitate. 
Memorandul nu e trădare. Fiecine are drept să meargă la Viena la rege. Kossuth de ce 
a fost la împăratul? Nu sunt vinovat pentru memorand. M-au judecat, n-am fugit di-
naintea judecății, o parte din pedeapsă am și împlinit-o. Că am fost iertat, pentru asta 
Bánff y nu are niciun merit. Voci: Dar cine a mijlocit iertarea? Lucaciu: Bánff y știe bine, 
dar nu vrea să spuie. Voci: Dar aceasta e o chestie fundamentală de drept constituțio-
nal, trebuie să știm. Lucaciu: Nu vreau să se continue politica lui Bánff y, pentru că nu 
e în interesul țării. Trebuie să ne interesăm de binele comun, acesta e scopul partidului 
naționalităților. Cu toate insistențele șoviniștilor, Bánff y nu a răspuns, cine a provocat 
iertarea lui Lucaciu. Ședința se închide la 2 ore. Pe culoare se continuă discuția asu-
pra iertărei memorandiștilor. Burdia se amestecă și el în vorbă și zice, că Sturdza a 
intervenit în favorul lor. Bánff y la aceasta a răspuns numai că a fost în bune relații cu 
ministrul președinte roman”.18

O altă chestiune pe care s-au concentrat deputații naționalităților a fost proiectul de 
lege referitor la învoiala economică și fi nanciară dintre Ungaria și Austria. Deputatul 
sârb, dr. Mihai Polit, vorbind în numele grupului de deputați parlamentari ai nați-
onalităților a arătat că tratatul nu este expresia fi delă a concepției economice a țării 
și a convingerii ei politice. Luând cuvântul, deputatul dr. Vasile Lucaciu, în ședința 
din 28 noiembrie 1907, a arătat că „popoarele nu sunt pentru aceea create, ca să se 
mănânce unele pe altele, să se asimileze, să ia de la altele drepturi natural, ci ca trăind 

18 „Ședința Camerei, de la 31 c.”, Lupta, Budapesta, anul I, nr. 226, vineri, 1 noiembrie 1907,
p. 5. 
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în iubire să muncească împreună cu mărirea și gloria patriei.” De aceea el a combătut 
cu asprime dualismul austro-ungar, aducând drept argumente în favoarea afi rmației 
sale, printre altele, și emigrarea în America a mii și mii de oameni, printre care și foarte 
mulți români.19

Redăm în întregime discursul deputatului Vasile Lucaciu din ședința Camerei 
Deputaților din 28 noiembrie 1907. „Onorată cameră! La ordinea zilei este pertractarea 
transacțiunei politico-economice cu Austria. Ce însemnătate deosebită are cuvântul 
acesta transacțiune sau pact. Realizarea unui pact dorit e salutată totdeauna cu un sen-
timent de satisfacțiune din partea celor interesați: în sfârșit după atâtea lupte grele pu-
tem saluta pactul dorit. Între frați certați, între societăți rivale, între meseriași și negus-
tori concurenți, sau între state și popoare dușmănite, nimic nu este mai de dorit, decât 
împăciuirea printr-un pact între părțile interesate. Mai ales dacă acest pact e sincer, 
mai ales dacă e echitabil pentru ambele părți, dacă principiile puse în transacțiune și 
condițiunile stipulate corespund intereselor ambelor partide, și nu numai mulțumește 
aceste interese, ci promovează progresul și dezvoltarea ambelor părți, spre bunăstare 
și perfecționare în toate direcțiunile. Când e vorbă de transacțiunea făcută cu Austria 
putem reaminti o epocă de veacuri îndelungate, pline de lupte uriașe. Și nu-i cu pu-
tință să nu ne aducem aminte de aceste lupte, cred însă că va fi  mai bine dacă nu le 
vom pertracta detailat veacurile trecute, mai bine va fi  dacă vom zbura pe aripele de 
fulgere ale unei priviri cuprinzătoare și nici nu ne vom încumeta, mai ales noi românii 
nu dorim ca bucuriile sau suferințele nației noastre culturale politice și naționale să le 
așezăm în bilanțul judecății istorice. Au fost și au trecut! Dar aici suntem noi fi i acelor 
popoare ai căror strămoși au trăit în acele veacuri, s-au luptat și au suferit în cursul 
acelor timpuri, sau mai bine zicând au făcut istoria acelor veacuri a căror pagini stau 
deschise înaintea noastră. Și istoria trecutului ne îndeamnă cu avizul său binevoitor: 
«Historia est magistra vitae!» Popoare și națiuni, politicieni și economiști; guvernanți 
și cetățeni, învățați din morala istoriei vremurilor trecute, fi ți cu luare aminte, că isto-
ria, trecutul, este un răsunet, care ne raportează întâmplările trecutului, liber de orice 
amestec al patimilor politicienilor viețuitori, și ne îndeamnă să judecăm rece asupra 
întâmplărilor din trecut.

Fericit e poporul și numai acel popor poate fi  fericit și poate să aibă viitor în vea-
curile omenimei, care e în stare să derive din morala istoriei principiile trebuincioase 
pentru progresul vieții sale, și gândirile care pot să ilumineze calea viitorului. Aici mă 
opresc și eu, la acest pas epocal despre care raportorul erudit Földes Béla stimatul nos-
tru coleg stabilește în frumosul său studiu, că e vorba de o «mare înfăptuire politică». 
Cred că e la locul său să amintesc aici vorbirea contelui Apponyi ministru de culte 
și instrucțiune publică rostită aici în Cameră înaintea guvernului dispărut și înaintea 
majorității acelui guvern, și să reamintesc acele 60-80 discursuri politice care le-a rostit 
în diferite locuri din țară, și să constat că punctul de plecare în acele discursuri l-au for-

19 Ion Iacoș, Valeriu Achim, op.cit., p. 58.
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mat amintirea luptelor mari ce au susținut națiunea ungară în cursul veacurilor pentru 
apărarea țării, în interesul culturii omenirei și în scopul apărării sau a restabilirii con-
stituțiunii țării acesteia. Și în fi rul acestor refl ecsiuni istorice ajungând la tranzacțiu-
nea sau pactul din anul 1867, pe baza evoluției naturale, cu logica fi lozofi ei dreptului 
istoric, și cu conștiința senină a politicianului judicios, ajunge la concluziunea că țara 
aceasta e deja pregătită pentru deplina sa independență, și că are drept a se aranja pe 
această bază în toate relațiunile vieții sale politice și economice. Ce frumoasă, ce înăl-
țătoare este această gândire, și eu o admir cu tot sufl etul meu, cu toate simțirile inimei 
mele, românești (strigăte: maghaire!) toată fi ința mea care arde în văpaia nestinsă a 
iubirii poporului meu a națiunei mele, și răpește cu sine patriotismul meu curat, sfi nțit 
prin sentimente de adevărată frățietate, care se nutrește din iubirea învăpăiată a nea-
mului meu. Și aceste sentimente mă îndeamnă și-mi poruncesc ca să strig cu frățească 
iubire tuturor locuitorilor acestei țări stați pe loc, și să-i rog cu iubire de compatriot, ca 
să stăm pe loc un moment la acest act mare al transacțiunei, să reprivim în timpurile 
trecute, după cum au făcut părinții noștri cu ocaziunea pactului din anul 1867, să ne 
tragem învățăturile oportune la lumina principiului: «Historia este magistra vitae», 
ca la lumina acestor învățături cu atât mai sigur să putem înainta pe calea viitorului 
nostru. Precum relevează domnul raportor în referata comisiunei economice, tranzac-
țiunea are două momente esențiale, unul politic și altul economic. Ambele momente 
sunt părți esențiale în viața statului, și sunt în legătură strânsă cum este relațiunea în-
tre trup și sufl et. Psihologii spun «mens sana in corpore sano», minte sănătoasă în trup 
sănătos. Precum în viața popoarelor și a statelor politica bună, înțeleaptă, inspirată de 
idea Dumnezeească a libertății este factorul de frunte în desvoltarea lor economică, așa 
și societatea cetățenilor îmbogățiți prin libertatea dezvoltărei sunt dispuși și apți pen-
tru realizarea unor idealuri mai înalte în viața de stat. Când au muncit părinții noștri la 
înfi ințarea pactului din 1867, mult și adânc s-au sfătuit în dietă și în cluburile politice, 
în presă și în cercurile sociale, cum s-ar putea inarticula în lege, din privilegiul tranzac-
țiunei, principii fundamentale, care să poată servi ca puncte de plecare spre consoli-
darea internă a statului, spre desvoltarea sistematică a culturii, spre îmbogățire și spre 
obșteasca bună stare, prin desvoltarea industriei și comerțului, spre întărirea vieții re-
ligioase-morale și pentru lățirea virtuților cetățenești în toate raporturile vieții publice.
Președintele: Rog pe orator să se întoarcă la obiect. O VOCE (în stânga extremă): A tre-
cut la 67! Când a declarat Domnitorul, în prea înaltul său rescript că vrea să pășească 
pe terenul legal al sancțiunei pragmatice, și că trăgând vălul uitării peste cele trecute, 
să deschidă o epocă nouă, epoca păcii și a bunei înțelegeri, și că vrea să împărtășească 
Ungaria și popoarele ei credincioase în toate avantagiile vieții și a libertăților constitu-
ționale: părinți noștri, inspirați de spiritul timpului și ridicându-se la înălțimea dorinței 
lor, au atras atențiunea fraților și compatrioților maghiari, la istoria mileniului trecut 
și a veacurilor trecute, și aruncând privirea asupra anilor acelor veacuri, cari au adus 
înainte faptele, că strămoșii noștri la olaltă s-au luptat și și-au vărsat sângele în apăra-
rea patriei, (zgomot) și că n-a fost jertfă, n-a fost suferință și că n-a fost muncă civilă în 
țară pe care nu ar fi  împlinit-o cu același devotament și cu aceași sârguință, naționalită-
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țile, ca și maghiarii (zgomot în stânga) au adus înainte faptele netăgăduite din istorie, 
care dovedesc, că străbunii noștri au merite mari în apărarea țării, prin jertfe eroice pe 
câmpul de război, precum au mari merite și prin munca lor statornică și credincioasă 
în viața civilă și familiară. N-a fost atunci chestie de naționalitate! Președintele: Pentru 
a doua oară atrag atenția d-lui deputat să nu se depărteze de obiect. Dacă domnul de-
putat, vrea să se depărteze de obiect, îi stă în drept să roage camera să-i acorde acest 
drept, eu nu pot să-i dau acest drept. Acum e vorba de pactul cu Austria, binevoiți a 
vorbi la acest punct. Lucaciu: Nu vreau să mă depărtez de obiect. Deoarece însă luând 
cuvântul la transacțiunea economică și politică sunt de desbătut amândouă punctele 
și cel economic și cel politic, rog onorata Cameră să-mi dea voie să vorbesc și asupra 
punctului din urmă. (Nu-i dăm voie! Zgomot). Președintele (sună): Domnul deputat 
cere voie, să se poată depărta de la obiect... Strigăte: Nu-i dăm! Îi dăm!. Președintele: 
Rog pe acei domni deputați care sunt pro să se ridice. Fiind minoritate nu pot admite 
cererea. (Protestări la naționaliști). Am dispus! (Zgomot). Lucaciu: Când a trebuit să 
meargă oștirile în luptă, în contra semilunei ozmanilor, sau în contra hoardelor barba-
re tătaro-turcești, n-a întrebat nimenea, ce ești? Român sau tăut, sârb sau maghiar, sas 
sau secui? Termenul de drept public «Sacrae coronae regni Hungariae membrum» a 
însemnat primire în ordinul nobililor, adică în clasa privilegiată, dar n-au avut nici o 
însemnătate națională, nu a dat drepturi, sau privilegii naționale, sau de naționalita-
te, dar n-a dat nici la un caz drepturi naționale, sau hegemonie națională unui popor 
– asupra altuia. O privire scurtă asupra veacurilor trecute ne arată fapte importante 
de natură politică și economică, care ne luminează în această direcție și chiar asupra 
proiectului de față (Zgomot.) arătându-ne, care e temeinicia, sau netemeinicia lui, în-
dreptățirea ori neîndreptățirea lui, și vom vedea, că atunci, când o direcție politică și 
economică e condamnată sau justifi cată de o vreme, cealaltă afi rmă tocmai contrarul. 
(Zgomot. S-auzim! S-auzim!) De aici, din izvorul curat al istoriei, din conștiința națio-
nală a popoarelor, din legile nestrămutate și eterne, ale evoluțiunei fi rești derivăm noi 
acele principii sănătoase, care formează temelia și puterea nebiruită a politicei noastre, 
naționaliste. (Zgomot. Președintele sună).

De aici luăm noi motivele îndreptate către mintea și inima oamenilor pricepători, 
în virtutea căror motive, dorind realizarea programului nostru economic și politic în 
viața de stat a patriei noastre, Ungaria, cu o conștiință liniștită și cu mândrie cetățe-
nească putem afi rma, că prin aceasta țara s-ar înălța la o înălțime de putere culturală și 
materială, cum n-a mai fost decât pe vremile celor mai mari regi, când știm, că n-a fost 
vorbă de hegemonie de rasă, nici de tendință politică de a clădi un stat unitar național 
maghiar, nici n-a fost vorba de politica fantastică și nedeterminabilă a ideii de stat. E 
curios, că chiar în vremile aste mai noi putem zice, în zilele noastre, au ieșit la iveală și 
s-au întărit ideile aceste politice, care sunt în contrazicere cu istoria milenară a 
Ungariei, stat eminamente poliglot, și care, de când predominează în relațiunile publi-
ce politico-economice ale statului ungar ... (Zgomot în stânga.) Președintele (sună): 
Rog pe domnul orator să binevoiască a vorbi mai tare, pentru că nu aud stenografi i 
(Strigăte în stânga: Vino mai aproape!) Lucaciu: ... nu numai că n-au înălțat Ungaria la 
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nivelul dorit, ci din contră: au adus situația actuală în care se dovedește, că statul un-
gar, față de Austria politicește este mai slab, iar economicește este în poziție cu mult 
mai inferioară. (Zgomot mare în stânga). Nu e bine așa, domnilor. O țară. Ca Ungaria, 
are altă menire, alt viitor! (Zgomot continu în stânga). Să pășească numai pe calea na-
turală a întocmirilor economice și politice, și veți vedea, că în scurtă vreme se va înălța 
la o stare de cultură și bogăție, că va fi  în stare a susține cu succes concurența nu numai 
cu Austria, ci cu toate statele străine. Trebuie să se nimicească piedicile, care stau în 
calea acestei evoluții fi rești, trebuie să dispară acele sisteme politice și economice, care 
nu vor să se acomodeze după pretențiunea timpului, și cu conlucrarea noastră sau fără 
de aceea, sau peste capetele factorilor politici care nu vreau să conlucreze la acest scop, 
va urma epoca aceasta dorită fi indcă o pretinde interesul țării. Popoarele și națiunile 
nu sunt lăsate pe pământ, ca să fi e hegemonizate, să fi e asimilate, adecă înghițite de 
alte popoare. Nu sunt lăsate pentru ca o națiune să se întărească și să se ridice pe ruini-
le culturei și a drepturilor fi rești naționale ale altei națiuni: sunt create de providență 
Dumnezeiască, ca trăind lângă olaltă în iubire, bogățiile nemărginite de cultură și de 
economie națională, care sunt în adâncimile sufl etului popoarelor, prin conducerea 
înțeleaptă a guvernelor, să fi e scoase la iveală, și prin aceasta să devie comoara omeni-
mei întregi. Iată domnilor calea renașterei statului Ungar, este calea care poată să ducă 
țara la bunăstare și mărire! Aceasta ne învață istoria milenară a Ungariei, asta o pretin-
de conștiința națională a popoarelor, asta este temelia nebiruită a patriotismului ade-
vărat. (Zgomot infernal, vorbitorul nu-și mai poate continua discursul, președintele 
sună. S-auzim, s-auzim!) Szunyogh Mihály: Dar la Beiuș n-ai vorbit așa. Lucaciu: Ce 
spun eu într-atâta stă în legătură cu interesele și cu punctele de vedere politice, fi ind 
vorba de desvoltarea și prosperarea intereselor economice ale patriei, – că afl u de na-
tural dacă și noi lămurim chestia din punctul de vedere al politicei naționaliste. Și ce 
vedem Onorată Cameră? Vedem o aranjare în viața politică și economică, care ar putea 
corespunde și azi punctului de plecare, ce ar servi unui viitor mai bun. Aici sunt noti-
țele lui Anonymus. Nu puteți spune despre el că a avut simpatii față de naționalitatea 
română atunci, când a accentuat îngrijirea tradițiilor celor două popoare, atât a celui 
maghiar, cât și a celui român, a accentuat-o ca baza existenței și desvoltării politice, și 
economice. A zis: «dexteram dantes pactum fecerunt». Baza convențiunii noastre poli-
tice și economice trebuie să fi e înțelegerea frățească. Pe această bază s-a dezvoltat mai 
departe viața politică și economică a poporului nostru. Amintesc pentru dovedirea 
acestora un astfel de autor, despre care nu puteți zice, că a fost preocupat, sau, că n-a 
avut înaintea ochilor interesele maghiare. Horváth M. când vorbește despre starea po-
litică și economică de pe timpul lui Andrei al III-lea (citește): «Cum nos sum universis 
nobilibus, Saxonibus, Siculiset Olahis congregationaem fecissenus». S-au sfătuit așa 
dară nemeșii țării, staturile ... (Zgomot). Președintele sună: Pentru ultima dată îl fac 
atent pe domnul deputat, să binevoiască a rămâne la obiect. Dacă și mai departe vor-
biți așa, voi fi  silit, spre marea mea părere de rău, să vă iau cuvântul. (Aprobări). 
Lucaciu V: E vădit, că după mărturisirea lui Horváth M., strămoșii noștri, Valahi, ca 
popor ce făcea parte din sfaturile țării, avea dreptul să vorbească în ce privea interesele 
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politice și economice ale țării. Și faptul acesta totdeauna a servit spre înaintarea vieții 
politice și economice, iar nu spre desavantajul acesteia. I-a servit spre avantaj, tocmai 
așa, ca ișpanatul săcuesc, groful săsesc ș. a., instituții care au arătat ținerea cinstită a 
autonomiei naționalităților și tot această organizație politică și economică, anume res-
pectarea autonomiei naționalităților poate înjgheba și în prezent fundamentul unui 
viitor mai fericit. (Zgomot). Toate acestea, le-am spus, ca să demonstrez, de ce suntem 
noi supuși pe terenul economiei publice. (Zgomot. Președintele sună). Acuma zic, că 
poporul român e rămas îndărăt, necult, atât din punct de vedere economic cât și cultu-
ral. Dar noi voim să înfi ințăm societăți, tovărășii economice, culturale, ca prin conlu-
crarea acestora să putem alimenta interesele materiale, morale, industriale și comerci-
ale ale poporului. Ne opresc însă de la această activitate. Așa s-a întâmplat în comita-
tul Sătmar unde s-a interzis înfi ințarea Reuniunii femeilor române. (Zgomot mare. 
Strigăte din dreapta: Ce are asta a face cu obiectul?) Președintele (sună): Liniște! Îl rog 
pe domnul deputat să vorbească mai tare pentru că stenografi i a treia oară mi s-au 
plâns, că nu aud vorbirea d-lui deputat. (Strigăte. Vorbește mai tare! Doar ai voce des-
tul de puternică! Zgomot.) Fiți în liniște, d-lor deputați, căci așa nu pot urmări cu aten-
ție vorbirea dlui deputat. Hock János: Bucurați-vă, că vorbește așa ceva. Lucaciu V.: 
Acuma însă voiesc să răspund cuvintelor domnului ministru de comerț Kossuth F., 
deoarece însă sunt împedecat să desvolt întregul curs de idei...Președintele: Domnul 
deputat este împedecat numai în ce privește devierea de la obiect. (Așa e!) Altfel nu e 
împedecat. Szunyogh M.: Poftește mai nainte. Nu aud stenografi i. Lucaciu V.: Când 
guvernul a recomandat proectul de lege al transacțiunii – după discutarea în comisie 
– spre primire în clubul independist, spre confi rmarea faptului, că o transacție mai 
bună nu a putut încheia, a scos în relief următoarea realitate: «Noi am stat față în față 
cu o Austrie mai puternică politicește și mai desvoltată economicește». Aceasta e fapt 
și ne servește ca îndreptar în desvoltările noastre politice și economice referitoare la 
acest proiect. Și aici imediat se naște întrebarea, că ce poate fi  acel fapt puternic, care a 
pregătit guvernul – de-ale cărui simțăminte naționale mai cu seamă în ce privește 
punctul de vedere unguresc, nimenea nu poate avea îndoială – să încheie această tran-
sacțiune așa cum a încheiat-o? Motivul guvernului e acela pe care l-am amintit. Să ne 
bizuim, ca să limpezim organizația politică și economică, care în Austria a dat un re-
zultat, pe care și noi am dori să-l salutăm în Ungaria. (S-auzim! S-auzim!). Transacțiunea 
are un punct comun de plecare, anume transacția din 1867. Atunci s-a încheiat dualis-
mul. De acolo a plecat pe căi diferite, carul celor două state. Și acuma să ne uităm unde 
a ajuns Austria, pe calea desnodământului și unde am ajuns noi, unde a ajuns Ungaria? 
În Austria, după declarațiile autentice ale d-lui raportor, e un buget care e în stare să 
arate un excedent de 133 milioane de coroane și pe lângă asta, acolo vedem o activitate 
industrială înfl oritoare, o desvoltare economică, o înaintare a culturei etc. Ca să mai 
adaug și eu ceva la cele zise de domnul raportor, amintesc, - poftiți și aruncați o privire 
peste statistica referitoare la școli – că, în ce privește cercetarea școlii câte procente sunt 
în Austria, Bohemia, Bucovina etc.? Ne putem convinge că Austria în privința aceasta 
stă deasupra stărilor noastre. Noi, care am văzut aceste stări, care cunoaștem punctul 
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de plecare, putem da o explicație imediată referitoare la cauzele lucrurilor, căci noi în 
copilărie priveam cu compătimire la acel sărac rapsod boem... (Ilariate. Zgomot în 
stânga. Strigăte: Asta să ține de transacție?) ... sau la acel funcționar adus din Austria și 
permutat aici, și exclamăm: ăștia sunt din Austria săracă, cerșetoare. Unde eram noi 
atunci în privința economică! Steteam cu mult mai bine, decât ei. Și azi săracul rapsod 
se uită cu compătimire la noi, la fi ii Ungariei, când sărmanii emigranți, se duc în masă 
cu miile, ba chair cu sutele de mii spre portul Triestului ori al Amsterdamului ori spre 
portul din Fiume și pleacă din cauza relațiilor rele politice și economice. (Adevărat. 
Așa e! pe băncile naționaliștilor). Poate veți zice că popoarele Austriei au fost într-o 
situație cu mult mai favorabilă. Ca răspuns la aceasta afl ăm adevărul că popoarele 
Ungariei sunt tot așa de vitale ca și popoarele Austriei. Referitor la aceasta putem adu-
ce aicea cazul poporului slovac. În copilăria mea încă nu cunoșteam relațiile etnografi -
ce ale Ungariei și am auzit un proverb care nu dă dovadă de un simțământ etic prea 
puternic, proverb care sunt silit să-l citez aici, ca o trăsătură economică, pentru că cla-
rifi că chestia transacțiunei: Anume ziceau, că slovacul nu e om, păsatul nu-i mâncare. 
(Ilaritate și mișcare). Nagy György: Calendarul din Löcse nu se ține de transacție. 
Lucaciu V.: Și onorată Cameră, acest popor despre care am crezut, că D-zeu știe în ce 
stare inferioară psihologică e, mergând în America – după datele statistice maghiare, 
trimite acasă milioane, iar acolo își croiesc palate, presă, școli, cultură și fericire. 
Acestea sunt fapte, care nu se pot tăgădui și care arată o putere de muncă culturală, 
care trebue numai desvoltată și atunci fericirea, dezvoltarea economică se poate mări 
în mod simțitor și poate deveni un sprijin puternic al Ungariei. (Strigăte de: Așa e! pe 
băncile naționaliștilor). Astfel stăm On. Cameră pe toate terenele. Putem afi rma și fap-
tul politic contra tezei, că promovarea libertății publice este condiția esențială a des-
voltărei culturale și politice și a bogăției popoarelor, a țărilor și a națiunilor. Din neno-
rocire însă la noi condițiile acestea ale libertății publice nu există și nu sunt asigurate 
pe baza legilor constituționale. N-avem dreptul libertății întrunirilor; toate acestea atât 
în privința politică cât și în privința economică ne lipsesc. Okolicsányi L.: Asta se ține 
de interne. Lucaciu V.: On. Cameră! Dacă punem pe baze fundamentale orânduirea 
culturală și politică a statului, adecă pe bazele desvoltării și menținerii libertății publi-
ce, atunci și Ungaria se va înălța economicește și politicește ținând cont de egala în-
dreptățire a naționalităților, așa încât să poate ținea concurența cu Austria și cu oricare 
dintre statele din afară. Acesta este punctul nostru de vedere politic, și deoarece ve-
dem, că Ungariei îi lipsesc bazele fundamentale din organizația ei politică-guverna-
mentală, care scoțând popoarele ei din ghiarele șovinismului, ar putea să ne conducă 
la o înaintare economică, politică și culturală: deoarece nu vedem acest drum de scă-
pare în sistemul politic al guvernului nu putem vota proiectul transacției, nu putem da 
împuternicirea aceasta guvernului actual, ci în baza datelor exprimate în mod hotărât 
în proiectul de rezoluțiune, rugăm On. Cameră, să aducă în fi ință legătura unei tran-
sacțiuni politice și economice, care să fi e în stare să ridice patria noastră Ungaria, la o 
astfel de desvoltare politică și economică, ca să nu fi m inferiori nici Austriei și nici unei 
alte țări din lume. Acesta e punctul nostru de vedere, în baza căruia nu pot primi pro-
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iectul transacției. (Aprobări pe băncile naționaliștilor). Considerând că transacțiunea 
ce e a se încheia cu Austria privește interesele totalității cetățenilor și ale tuturor pătu-
rilor societății; considerând, că în parlamentul acesta nu sunt reprezentate toate pătu-
rile și clasele sociale și, prin urmare, parlamentul acesta nu e expresia fi delă a concep-
țiunilor economice și convingerii politice a țării, iar actualul sistem de guvernare ză-
dărnicește manifestarea acestor tendinți; Considerând, că guvernele ce se perindă pro-
fi tă de puterea politică ce o câștigă prin transacțiunile ce se încheie din vreme în vreme 
cu Austria, – în interesul stabilirii și consolidării domniei de clasă și de rasă; Camera ia 
de la ordinea zilei proiectul de lege adus în discuție. Budapesta, 28 noiembrie 1907, 
Mihai Polit, Ștefan C. Pop, Aurel Vlad, Teodor Mihali, Coriolan Brediceanu, Alexandru 
Vaida, Milan Hodza, George Popoviciu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Vasile Lucaciu”.20

Mandatul de deputat de la Beiuș al dr. Vasile Lucaciu ca și mandatele celorlalți de-
putați români (T. Mihali, Șt. C. Pop, I. Maniu, A. Vlad, Al. Vaida Voevod etc.) au avut 
valabilitate până în anul 1910, pe perioada guvernului colaiționist prezidat de Wekerle 
Sándor. Vasile Lucaciu nu și-a încheiat mandatul fără probleme. În octombrie 1909, i 
s-a ridicat imunitatea parlamentară și a fost trimis în judecată pentru un articolul Dr. 
Vasile Lucaciu, deputat, publicat în „Lupta”.21

Perioada de deputat a părintelui Vasile Lucaciu este o nouă etapă a activității sale 
politice. Nu mai este doar un simplu popă valah, ci membru al Parlamentului. După 
cum se vede din luările sale de cuvânt, are o fi lozofi e proprie. Se consideră un bun 
patriot, declară că își iubește patria. Pune însă în discuție ideea de patrie și patriotism, 
de națiune și naționalitate, pentru ca apoi să ajungă la defi nirea statului. Cu alte cu-
vinte pune sub semnul întrebării însăși esența statului ungar. Abordează probleme de 
ordin economic, social și cultural. Vasile Lucaciu nu a fost doar un „demagog” cum îl 
califi cau adversarii din Dietă. În discursul său din 28 noiembrie 1907 se dovedește un 
foarte bun cunoscător al realităților economice din Austro-Ungaria. Este o parte a per-
sonalității sale insufi cient sau chiar deloc scoasă în evidență. El face o analiză la rece 
a situației politico-economice dintre Ungaria și Austria, atrăgând atenția că orice pact 
trebuie să promoveze progresul și dezvoltarea ambelor părți. De fi ecare dată când ia 
cuvântul în Dieta de la Budapesta, dr. Vasile Lucaciu își demonstrează, atât vasta cul-
tură, talentul oratoric ieșit din comun, cât și o înaltă înțelegere a esenței statului ungar, 
bazat pe o înțelegere îngustă a realităților culturale, sociale și economice de la începu-
tul secolului 20.

Timpul avea să-i dea dreptate. Ceea ce spunea despre Bánff y, care „s-a înecat în 
politica sa proprie, iar politica lui și-a dat duhul în mâinile celui care a creat-o”, este 
valabil pentru întreaga politică a guvernelor ungare antebelice. Dr. Vasile Lucaciu s-a 

20 „Discursul părintelui Lucaciu, ținut în ședința Camerei din Budapesta, în 28 noiembrie 
1907”, Lupta, Budapesta, anul I, nr. 248, 17/30 noiembrie 1907, pp. 2-5.

21 Ion Iacoș, Valeriu Achim, op.cit., p. 5; A. Iuga, Cu privire la Vasile Lucaciu. Acte, documente, 
procese, Baia Mare: Cooperativa Notarilor, 1940, p. 380.
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dovedit a fi  un vizionar, nu doar privind viitorului națiunii române, care își va de-
săvârși statul național unitar în 1918, dar și în ceea ce privește viitorul Ungariei, ob-
servând în anul de grație 1907 că, prinsă în ghiarele șovinismului, Ungariei îi lipsesc 
bazele fundamentale politico-guvernamentale, care o puteau conduce spre o înaintare 
economică, politică și culturală fi rească, în limitele spațiului său natural.
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Dr. Vasile Lucaciu, deputat în Parlamentul din Budapesta.Campania electorală din vara anului 
1907 în cercul electoral al Beiușului și primele discursuri parlamentare

Rezumat: Studiul prezintă două episoade semnifi cative din viața politică a românilor din Transilvania 
anului 1907. În prima parte prezentăm desfășurarea unei campanii electorale, mai concret alegerile din 
cercul electoral Beiuș din anul 1907, unde dr. Vasile Lucaciu candida împotriva lui Kardos Árpád. În 
partea a doua reproducem primele discursuri parlamentare rostite de preotul din Șișești devenit celebru 
datorită procesului Memorandului.

Alegerile în cercul electoral Beiuș au atras atenția presei române și maghiare. Presa românească 
surprinde eforturile populației românești din zonă. Fiind conștienți că alegerea lui Vasile Lucaciu va 
deveni o victorie istorică, simbolică, sunt antrenați în campania electorală fruntașii Partidului Național 
Român. Susțin candidatul și participă la campania electorală Teodor Mihali, Ștefan Ciceo Pop și Vasile 
Goldiș. Echipa electorală a lui Vasile Lucaciu reușește să creeze o stare de spirit asemenea unei revo-
luții, ceea ce a condus la o victorie netă. Candidatul român are cu peste 800 de voturi mai multe decât 
contracandidatul său maghiar. Presa maghiară remarcă, în primul rând, că împotriva unui talent ieșit din 
comun precum Vasile Lucaciu, partidul de guvernământ a propus un candidat slab pregătit.

Primele discursuri ale noului parlamentar Vasile Lucaciu sunt așteptate cu foarte mare interes de 
întregul Parlament. Vasile Lucaciu nu se dezminte și abordează teme extrem de sensibile. Ce este pa-
triotismul? Ce înțelegem prin națiune și naționalitate? Care este locul naționalităților în cadrul Imperiului 
Austro-Ungar. Atenția acordată preotului valah atinge cote maxime. Bun orator, bun cunoscător al istoriei 
dar și al legislației și realităților economice, Vasile Lucaciu uimește auditoriul. Pe de o parte, primește 
aplauze și ovații din partea naționaliștilor slovaci, sârbi, cehi, iar pe de altă parte, este vehement huiduit 
de către reprezentanții partidului de guvernământ. Devine foarte clar, încă de la primele luări de cuvânt, 
că Vasile Lucaciu avea să devină una dintre vocile cele mai puternice ale opoziției în Camera Deputaților.

Cuvinte cheie: alegeri, 1907, dr. Vasile Lucaciu, deputat, Beiuș, Budapesta.

Dr. Vasile Lucaciu, député dans le Parlement de Budapesta. La campagne électorale de l’été 
de 1907 dans le cercle électoral de Beiuș et les discours parlamentaires

Résumé : L’étude présente deux épisodes signifi catifs de la vie politique des roumains de la 
Transylvanie de l’année de 1907. Dans la première partie on présente le deroulement d’un campagne 
électorale, plus concret les élections du cercle électoral Beiuș de l’an 1907, où dr. Vasile Lucaciu a can-
didé contre Kardos Árpád. Dans la deuxième partie on reproduit les premières discours parlamentaires 
prononcés par le prêtre de Șișești devenu illustre grâce au procès du Memorandum.

Les élections dans le cercle électoral Beiuș ont attiré l’attention de la presse roumaine et hongroise. 
La presse roumaine surprend les efforts de la population roumaine de l’environnement. En se rendant 
compte que l’élection de Vasile Lucaciu deviendra une victoire historique, symbolique, dans la campagne 
électorale sont entraînes les notables du Parti National Roumain. Ils soutiennent le candidat et participent 
à la campagne électorale Teodor Mihali, Ștefan Ciceo Pop et Vasile Goldiș. L’équipe électorale de Vasile 
Lucaciu réussit a créer un état d’ésprit pareille à une révolution, ce qui conduit à une victoire nette. Le 
candidat roumain possède 800 votes en plus en comparaison le candidat hongrois. La presse hongroise 
remarque en premier lieu qu’en opposition d’un talent issue de commun comme Vasile Lucaciu, le parti 
du gouvernement a proposé un candidat médiocre.

Les premièrs discours du nouveau parlementaire sont attendus avec un grand intérêt par le 
Parlement tout entièr. Vasile Lucaciu entraine des sujets extrêmement sensibles. Que signifi e le pa-
triotisme? Qu’est-ce qu’on comprend par nation et nationalité? Quelle est la position des nationalités 
au milieu de l’Émpire Autriche-Hongrois. L’attention accordée au prêtre atteint les grands quotas. Bon 
orateur, bon connaisseur de l’historie mais aussi de la législation et des réalités économiques, Vasile 
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Lucaciu surprend l’auditeur. D’une part il reçoit des applaudissements et des acclamations de la part 
des nationalistes slovaques, serbes, tchèques, et d’autre part il est hué par les représentants du parti 
du gouvernement. C’est très clair, dès les premiers discours Vasile Lucaciu deviendra l’un des voix de 
plus fortes de l’opposition dans la Chambre des Députés.

Mots-clés : élections, 1907, Dr. Vasile Lucaciu, député, Beiuș, Budapesta.
 


